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ŁUKASZ WOŹNICKI

W
śród spółek skarbu
państwa próżno
szukać „świętszej”.
Polska Wytwórnia
Papierów Warto-
ściowych jest jed-
nym z22 strategicz-
nych przedsię-

biorstw państwowych, ale prawdopodobnie je-
dyną spółką skarbu państwa oddaną pod opie-
kę Bogu.

W marcu zarząd zamówił mszę. – Zawie-
rzamy spółkę Bogu za pośrednictwem niepo-
kalanego serca Maryi – mówił ksiądz z war-
szawskiego kościoła Nawiedzenia Najświętszej
Marii Panny.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
produkuje m.in. książeczki paszportowe czy do-
wody osobiste. Mariaż religii z państwową dzia-
łalnością gospodarczą rozpoczął się w połowie
stycznia, gdy minister skarbu powołał na preze-
sa PWPW Piotra Woyciechowskiego, współpra-
cownika Antoniego Macierewicza, byłego wice-
szefa komisji likwidacyjnej WSI. Wiceprezesa-
mi zostali: Robert Wardak, z którym Woycie-
chowski na początku lat 90. pracował w wydzia-
le MSW przygotowującym tzw. listę Maciere-
wicza, i Robert Malicki, z którym przed dekadą
kierował w stolicy Gminną Gospodarką Komu-
nalną Ochota.

– Prezes zaczął rządy, jak Bóg przykazał. Ksiądz
poświęcił mu gabinet – wspomina pracownik
PWPW (prosi o anonimowość). Po dwóch tygo-
dniach (26 stycznia) zarząd uchwalił darowiznę
dla warszawskiego klasztoru Bernardynów – 20
tys. zł – na prace remontowo- -budowlane. Pie-
niędzy na Kościół wkrótce będzie dużo więcej.

Pielgrzymka do Armenii
i święte podarki
Gdy w marcu rzeczniczka PWPW w firmowym
intranecie zaprosiła wszystkich pracowników
na mszę w intencji zarządu i załogi, pracownicy
napisali do „Wyborczej”, że przymusza się ich
do praktyk religijnych. Od tamtej pory msze od-
bywają się co miesiąc.

Prezes daje pracownikom płatne wolne
w Wielki Czwartek, by mogli należycie wspomi-
nać „mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa”. W maju, w 96. rocznicę urodzin Ja-
na Pawła II, odsłania w holu firmy gablotę z piu-
ską papieża. – To wyjątkowe, żeby w zakładzie
pracy była wyeksponowana idostępna dla wszyst-
kich pracowników tak święta rzecz – PWPW cy-
tuje słowa ks. Łukasza Mroczka.

W czerwcu Woyciechowski z grupą pra-
cowników leci do Armenii na służbowe spo-
tkanie z przedstawicielami policji i banku cen-
tralnego. W tym czasie Armenię odwiedza pa-
pież Franciszek. „Pielgrzymka do Armenii.
I tutaj znajdzie się garstka Polaków” – relacjo-
nuje na Twitterze prezes i wrzuca zdjęcia pra-
cowników z papieskiej mszy w miejscowości
Gyumri.

Dlaczego prezes nazwał służbowy wyjazd do
Armenii „pielgrzymką”? – spytaliśmy PWPW.
Bez odpowiedzi.

Wiceprezes Malicki do Armenii nie poleciał,
bo odbierał wtedy w Episkopacie dyplom za
hojne wsparcie SDM, spółki archidiecezji kra-
kowskiej. W maju zarząd PWPW zmienił plan
sponsoringu: SDM dostała 300 tys. zł na Świa-
towe Dni Młodzieży, Katolicka Agencja Infor-
macyjna – 50 tys. zł na obsługę medialną wizy-
ty papieża, a Polskie Radio – 150 tys. zł, m.in. na
„wsparcie narodowych obchodów 1050. rocz-
nicy Chrztu Polski”.

Podliczyliśmy (na podane kwoty mamy do-
kumenty), że w ciągu pierwszych pięciu miesię-
cy nowy zarząd wydał na rozmaite cele związa-
ne z religią 520 tys. zł. W kolejnych miesiącach
wspierał katolickie media. Według faktury z lip-
ca zapłacił Instytutowi Gość Media 11 tys. zł za
reklamę w „Gościu Niedzielnym”.

„Zakres działań sponsoringowych i benefi-
cjenci są uzależnieni od aktualnych możliwości
spółki, a także od wrażliwości członków zarzą-
du i rady nadzorczej, którzy zawsze podejmują
działania zgodnie z prawem i interesem spółki”
– komentuje zarząd. 

W planie sponsoringu jest też 40 tys. zł na
„sport i patriotyzm” dla Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Żagle” działającego przy prywat-
nej szkole stowarzyszenia Sternik z Warszawy.
Do Sternika przylgnęła nazwa „szkoły Opus Dei”,
bo stowarzyszenie ma umowę z tą organizacją,
a księża Dzieła Bożego sprawują opiekę dusz-
pasterską w szkołach.

„Robert Malicki był w latach 2009-11 człon-
kiem zarządu Sternika. Dziś nie pełni w sto-
warzyszeniu żadnych funkcji” – informuje nas
stowarzyszenie. Malickiego znajdujemy tak-
że w Stowarzyszeniu Doskonalenia Umiejęt-
ności. Ma siedzibę w Opus Dei przy ul. Fil-
trowej w Warszawie, założyli je księża Opus
Dei, by stworzyć bazę materialną Dzieła w Pol-
sce.

– To właściwa praktyka: sponsorować szko-
łę, z którą był związany wiceprezes PWPW?
– pytamy szefa rady nadzorczej Wytwórni dr.
hab. Grzegorza Górskiego. Jest prawnikiem
związanym z KUL i działaczem PiS. Startował
z list partii w wyborach samorządowych i par-
lamentarnych. „Spółka nie zamyka możliwo-
ści współpracy przed nikim, dokonując oceny

projektów zgodnie z obowiązującymi w spół-
ce procedurami” – odpowiada.

„Standardowe
okoliczności” zwolnień
„Widział pan wpisy prezesa Woyciechowskiego
na Twitterze? Co drugi jest religijny” – zwraca
uwagę jeden zpracowników. „Oto mój sługa, któ-
rego podtrzymuję, wybrany mój, wktórym mam
upodobanie. Iz 42,1” – pisze Woyciechowski. Al-
bo: „Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a wołanie
moje niech do Ciebie przyjdzie”.

Religijność prezesów załoga porównuje z ich
postępowaniem, zwłaszcza zwalnianiem i „za-
chęcaniem” pracowników, by odchodzili sami.

– W firmie przepracowałem prawie 17 lat.
Przed zmianami praca tu to była piękna sprawa.
Ale w styczniu przyszedł nowy zarząd, a ja zo-
stałem zaproszony na spotkanie. Od przełożo-
nego, dyrektora pionu organizacyjno-personal-
nego, usłyszałem, że „albo odejdę sam, albo bę-
dą na mnie szukać haków i na pewno coś znaj-
dą” – opowiada był kierownik jednego z działów.
Prosi, by nie podawać jego nazwiska, ale podobnie

jak kilku innych byłych pracowników jest gotów
powtórzyć swoje słowa w sądzie. – Byłem zszo-
kowany. Wcześniej nikt nie miał zastrzeżeń do
mojej pracy. Zaproponowali mi odejście za po-
rozumieniem. Zgodziłem się, bo co miałem zro-
bić? Na moje miejsce przyszła nowa osoba – mó-
wi.

Od wielu miesięcy próbujemy ustalić, ile do-
kładnie osób odeszło z PWPW od początku ro-
ku. W sierpniu na nasze pytania o działalność
Wytwórni spółka odpowiedziała wnioskiem do
sądu. Chciała, by zakazał mediom Agory pisania
o PWPW przez rok, ale sąd oddalił wniosek. Do-
tąd nie dowiedzieliśmy się, ile osób odeszło, bo
spółka ignoruje nasze prośby opełne dane. Przy-
syła statystyki na temat osób zatrudnionych na
umowach o pracę. Pomimo dwukrotnych zapy-
tań nie chciała ujawnić informacji o osobach za-
trudnionych na umowach cywilnych, takich jak
kontrakty. Jak ustaliliśmy, takie osoby także wy-
rzucano z firmy.

– Miałam umowę na stałą obsługę prawną. No-
wy zarząd wypowiedział mi ją po dziewięciu la-
tach niezakłóconej współpracy, bez podania ja-
kiejkolwiek merytorycznej przyczyny – mówi
Urszula Dzida, była prawniczka PWPW. - Ofi-
cjalnym powodem była „zmiana polityki spółki
w zakresie obsługi prawnej”. Usłyszałam, że za-
rząd nie wyobraża sobie dalszej obsługi prawnej
z moim udziałem – opowiada. – Byłam związana
z PWPW, współpracowałam z kilkoma zarząda-
mi. Dotąd spotykałam się ze słowami uznania ze
strony współpracowników i kontrahentów. Jest
mi przykro. To, co twierdzi zarząd – że nie było
zwolnień – jest po prostu nieprawdą.

Dlaczego w PWPW zwalnia się ludzi? – pyta-
my zarząd. Według szacunków załogi od stycz-
nia do czerwca odeszło ok. 100 osób (ok. 70 za-
trudnionych na umowach o pracę i 30 – na cy-
wilnych), ale zarząd zaprzecza. Przysyła dane:
odeszło 75 pracowników (nie licząc zmarłych),
ale niewielu na skutek decyzji pracodawcy. „Umo-
wę wypowiedziano zaledwie pięciu. W wyniku
likwidacji stanowisk odeszło 20. Pięciu odeszło
z własnej inicjatywy, trzy osoby zostały zwol-
nione dyscyplinarnie” – czytamy. Co z resztą?
Odejścia na emeryturę czy rentę, zakończenie
terminu umowy, odejścia za porozumieniem
stron. 

„Zmiany kadrowe wynikają ze standardo-
wych okoliczności, m.in. z decyzji osobistych
pracowników, przepisów emerytalnych, wy-
padków losowych oraz oczywiście decyzji prze-
łożonych, których zadaniem jest realizacja no-
wych celów postawionych im przez zarząd” –od-
powiada PWPW.

– Niech pan porozmawia z byłymi pracowni-
kami. Opowiedzą o tych „standardowych oko-
licznościach” – doradzają pracownicy. 

„Standardowe okoliczności” zaczęły krążyć
po PWPW pod koniec stycznia. Mniej więcej wte-
dy, gdy spółka przekazywała pieniądze na klasz-
tor. Dotknęły ludzi, którzy jeszcze niedawno
świętowali najlepsze wyniki finansowe spółki
– w 2015 r. osiągnęła rekordowe 774 mln zł przy-
chodów ze sprzedaży i 206 mln zł zysku.

Jedną z ofiar był pracownik zajmujący się fi-
nansami, wPWPW od 10 lat. Był wokresie przed-
emerytalnym, co powinno go chronić przed zwol-
nieniem, chociaż nie przed dyscyplinarnym.
– Przyszedł wiceprezes Malicki z pracownikiem
kadr. Mieli przygotowane dwa warianty pisma
–opowiada. –Pierwsze sugerowało, że czeka mnie
zwolnienie dyscyplinarne, tak je zrozumiałem.
Usłyszałem, że prawie naruszyłem dyscyplinę
finansową. A to nieprawda! Świadkowie mogli-
by zeznać, jak walczyłem ointeresy spółki. Wdru-
gim piśmie było, że odchodzę za porozumieniem
– data, podpis drugiej strony, brakowało tylko
mojego. Poczułem się osaczony. Podpisałem.
Później żałowałem, ale już było po sprawie. Przy-
najmniej odszedłem z honorem. Załatwiłem
ostatnie sprawy zawodowe, posprzątałem biur-
ko. Przez 10 lat trochę się tam nazbierało.

Statystyki PWPW budzą zastrzeżenia nie tyl-
ko z powodu osób, które „same” odeszły za po-
rozumieniem. Otóż 20 osób odeszło z powodu
likwidacji stanowisk. Ale firmowa „Solidarność”
w swoich pismach nazywa likwidacje „pozor-
nymi”.

– Byłem kierownikiem działu. Dostałem wy-
powiedzenie z powodu likwidacji stanowiska.
Ale szybko okazało się, że jest już nowy człowiek.
Przyszedł z zewnątrz, przejął moich ludzi i obo-
wiązki. Sprytnie nazwano go „dyrektorem” za-

Dzieło 
boże
prezesa od
paszportów
Zawierzenie spółki Bogu nie
przeszkadza szefom PWPW
zwalniać wieloletnich
pracowników i zatrudniać
znajomych. W tym samym
kościele, w którym prezes
organizuje msze za zarząd,
związki zawodowe zamawiają
nabożeństwa w intencji
zwolnionych

Dawny wspólnik prezesa
Woyciechowskiego
dostał pracę w biurze
kontroli PWPW, 
jego dawna asystentka
została kierowniczką
biura zarządu, a dawna
prawniczka prezesa
zapewnia dziś spółce
obsługę prawną
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