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miast „kierownikiem”. Później unikał ze mną
kontaktu – opowiada zwolniony kierownik.

Przez sześć miesięcy na emeryturę lub ren-
tę odeszły 23 osoby. – Miałem uprawnienia eme-
rytalne, ale chciałem jeszcze popracować, cho-
ciaż z pół roku. Pytałem o to, ale nie dało rady,
więc odszedłem –mówi były pracownik. –Byłem
jednym z założycieli związków w Wytwórni, gdy
powstawała „Solidarność”. W stanie wojennym
wyrzucono mnie z roboty. Wróciłem zrehabili-
towany, gdy zmieniły się czasy. I teraz znów...

„Realizacja transformacji
modelu biznesowego”
Pytamy PWPW o różne formy „zachęcania” do
odejścia. Zarząd twierdzi, że byli pracownicy,
z którymi rozmawialiśmy, kłamią.

„Nieprawdą jest, że od czasu zmiany zarzą-
du pracownicy są »zachęcani« do samodzielne-
go odchodzenia z pracy poprzez informowanie
ich, że »będą na nich szukane haki«, poprzez su-
gerowanie im zwolnienia dyscyplinarnego, po-
przez brak zgody na pracę w okresie emerytal-
nym” – odpisuje PWPW. „Prawdą jest, że re-
strukturyzacja zatrudnienia w PWPW odbywa
się w pełni transparentnie i zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa”.

„Nieprawdą jest, iż w spółce następują »po-
zorne likwidacje stanowisk«. Prawdą jest, iż
w PWPW trwa reorganizacja i zmiany w struk-
turze spółki w celu zwiększenia efektywności
działania, uproszczenia procesów decyzyjnych
i uzupełnienia brakującej wcześniej funkcjonal-
ności” – odpowiada spółka.

Jednej rzeczy nie nazywa nieprawdą – infor-
macji o dawnych współpracownikach członków
nowego zarządu, których w ślad za nimi PWPW
zatrudniła. 

– Czy to pan Wawrzyniec Kaznowski? –dzwo-
nimy na jedno zbiurek wPWPW. –Tak, to ja –od-
powiada pracownik działu kontroli wewnętrz-
nej. Kaznowski to stary znajomy prezesa Woy-
ciechowskiego, w latach 2002-05 mieli razem
spółkę – Agencję Bezpieczeństwa Gospodar-
czego. Przed dekadą Kaznowski był dyrektorem
biura zarządu Gminnej Gospodarki Komunal-
nej Ochota (GGKO), w którym zasiadali Woy-
ciechowski i Malicki. Później odszedł do ochro-
niarskiego Naftoru, gdzie był członkiem rady
nadzorczej i prokurentem. A kto był prezesem
Naftoru? Woyciechowski.

– Jak pan trafił do Wytwórni? – pytamy Ka-
znowskiego. – Bardzo mi miło. Dziękuję. Do wi-
dzenia – mówi i odkłada słuchawkę.

Patrycja Jankowska była w latach 2003-06
w spółce komunalnej na warszawskiej Ochocie
asystentką zarządu. Później podobną funkcję
pełniła w Naftorze. Swoją historię zatrudnienia
opisała w serwisie Goldenline. Usunęła konto,
gdy zapytaliśmy PWPW o dawnych współpra-
cowników prezesów. Dziś w PWPW jest szefo-
wą biura zarządu. –Jej poprzedniczką była praw-
niczka związana ze spółką od 2004r. –mówi nam
pracownik.

Na miejsce zwolnionych prawników przyszli
nowi, m.in. radczyni prawna Agnieszka Matu-
siak-Bozik. Karierę zaczynała w GGKO, ale – jak

mówi – już po odejściu Woyciechowskiego i Ma-
lickiego. Przeszła do Naftoru, którym kierował
Woyciechowski.

Według naszych informacji w GGKO i Nafto-
rze pracowała również Agnieszka Matejko, no-
wa główna księgowa Wytwórni.  Zapytaliśmy ją
o to, ale nie chciała rozmawiać. 

Nową kadrową została Aldona Borodzińska.
W serwisie LinkedIn napisała, że w latach 2012-
15 pracowała w Dolnośląskich Surowcach Skal-
nych. „Członek zarządu PWPW Robert Wardak
pracował m.in. wDolnośląskich Surowcach Skal-
nych” – czytamy na stronie Wytwórni. Skąd ta
zbieżność? – pytamy PWPW. Bez odpowiedzi.

„Polityka zatrudnienia i doboru kadr jest au-
tonomicznym prawem zarządu. Kryteria, któ-
rymi kieruje się zarząd, mają na względzie przede
wszystkim realizacje celów biznesowych i eko-
nomicznych. A zatem nie są żadnym anormal-
nym zjawiskiem, a stanowią realizację transfor-
macji modelu biznesowego spółki” – komentuje
zarząd.

Żółta karteczka
z nazwiskiem
Czy zna się pani na biometrii i technologiach po-
ligraficznych, papierniczych, poliwęglanowych,
IT? Czy wie pani, jak koordynować projekty ba-
dawczo-rozwojowe? – chcieliśmy zapytać Annę
Wieszczycką, nową zastępczynię dyrektora biu-
ra badań i rozwoju PWPW. Jest radną PiS po-
wiatu warszawskiego zachodniego, roku temu
bezskutecznie kandydowała do Sejmu. „Od 2011r.
jest także pełnomocnikiem Komitetu Tereno-
wego PiS wBłoniu. Funkcję nadał jej pełnomocnik
okręgowy PiS Mariusz Kamiński” – czytamy na
partyjnych stronach.

Pytanie o projekty badawczo-rozwojowe by-
ło ważne, bo Wieszczycka jest z wykształcenia
ekonomistką, w 2015 r. pracowała w banku. Od-
parła, że nie rozmawia z „Wyborczą”.

Szymon Ruman, niegdyś rzecznik Marka Jur-
ka, w marcu nieoczekiwanie zrezygnował z po-
sady wiceministra w Ministerstwie Cyfryzacji.
W kwietniu został doradcą zarządu PWPW.

– Miałem rozmowy opracę wkilku miejscach.
Najciekawsza była oferta PWPW. Zajmowałem
się komunikacją ikwestiami legislacyjnymi –mó-
wi. Ale już w sierpniu odszedł na stanowisko dy-
rektorskie do Exatela, także kontrolowanego
przez państwo.

Według szacunków załogi od czasu zmiany
władz przyszło do PWPW mniej więcej tyle osób,
ile odeszło. Zapytaliśmy zarząd o liczbę nowych
osób, ale nie odpowiedział.

– Pracowników zbulwersowała informacja,
że część nowych dostaje pensję z górnych wide-
łek. Wieloletni pracownicy mogą o tym tylko po-
marzyć – mówi pracownik.

Były kadrowiec: – Wcześniej pojawiał się
wniosek: jest wolne stanowisko i na nie szuka
się pracownika. Teraz – co miałem okazję za-
obserwować przed odejściem – takich wnio-
sków już nie było. Do kadr trafiała tylko żółta
karteczka z imieniem i nazwiskiem nowego
pracownika, a także wynagrodzeniem, jakie
ma otrzymywać.

„Zdecydowanie podkreślamy, że nie zmieni-
ły się zasady zatrudniania i zwalniania pracow-
ników. Wynagrodzenia są regulowane przez Za-
kładowy Układ Zbiorowy. Wszystkie decyzje ka-
drowe są podejmowane zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami” – komentuje spółka.

Podobnie wypowiada się na Twitterze prezes
Woyciechowski: „Dobra współpraca. Dobra zmia-
na. Dialog społeczny”. Odpowiada mu szef za-
kładowej „S” Jacek Trabczyński: „Nie ma żadnej
dobrej współpracy. Wiele pism Związki wysłały”.

„Wzorcowa polityka
socjalna”
Związki w PWPW od lutego proszą o inter-
wencje, kogo mogą. Pisały już do szefa „S” Pio-
tra Dudy, który stoi na czele Rady Dialogu Spo-
łecznego. Zawiadomiły centrale związkowe.
„Część zwalnianych to niestety osoby w wie-
ku ok. 60 lat. Zdarza się, że zwalniani są oso-
bami samotnymi lub jedynymi żywicielami
rodziny” – pisała „S” do zarządu Regionu Ma-
zowsze.

Region próbował rozmawiać z Woycie-
chowskim. OPZZ od razu wystosowało apel do
ministra skarbu. Pytamy ministerstwo o reak-
cję – przekazało apel radzie nadzorczej PWPW.
Pytamy więc przewodniczącego rady o opisa-
ne w apelu „zwalnianie wieloletnich pracowni-
ków bez jakichkolwiek działań osłonowych po-
mimo innej praktyki w przeszłości”.

„Jest to pogląd całkowicie fałszywy” – od-
powiada Grzegorz Górski. „W PWPW pro-
wadzony jest intensywny i unikalny dialog
społeczny ze stroną społeczną i z pracowni-
kami. Zarząd prowadzi wyjątkową w skali pol-
skiej wręcz wzorcową politykę socjalną”.

– Pismo OPZZ nic nie dało. Nic się w Wy-
twórni nie zmienia. Cały czas zwalniają, ostat-
nio pracownika pionu, który wytwarza doku-
menty – mówi pracownik PWPW. – A ci, któ-
rzy starali się walczyć o załogę, dziś sami ma-
ją problemy.

Gdy w lipcu zwolnienia w PWPW opisał
„Newsweek”, zarząd ogłosił w intranecie, że
za ujawnienie tajemnic spółki „grozi odpo-
wiedzialność dyscyplinarna, cywilna i karna,
także po ustaniu zatrudnienia”. W sierpniu
prezesi zawiadomili prokuraturę o „uzasad-
nionym podejrzeniu przestępstwa ujawnie-
nia tajemnic spółki”. Co było tą tajemnicą? – za-
pytaliśmy prezesa. Uchylił się od odpowiedzi.

– Po tekście w „Newsweeku” w spółce po-
wołano zespół kontrolujący złożony z zaufa-
nych osób. Próbował dociec, jak informacje
wydostają się z Wytwórni. Rozmowy przy-
pominały przesłuchania. Dwóch przepyty-
wanych usłyszało pytanie, czy zgodzą się na
badanie wariografem, aby udowodnić praw-
dziwość swoich słów – słyszymy od trzech róż-
nych pracowników PWPW.

Czy to prawda? Na jakiej podstawie pro-
ponuje się wariograf? – zapytaliśmy zarząd.
Bez odpowiedzi.

Jedna osoba za rzekome kontakty z media-
mi została zwolniona. To Ewa Morawska-So-
chacka, przez kilkanaście lat przedstawicielka

załogi wradzie nadzorczej. –Upominała się ozwal-
nianych w rozmowach z zarządem. Przeniesio-
no ją do innego budynku i odebrano dotychcza-
sowe zadania. Zarząd złożył pozew zwnioskiem,
by ją pozbawić stanowiska w radzie nadzorczej
– opowiada pracownik zaznajomiony ze sprawą.

24 sierpnia Morawską-Sochacką odwołało
z rady walne zgromadzenie reprezentowane
przez ministra skarbu. „Stało się to na nasz
wniosek” – poinformował zarząd. Zaraz po-
tem Morawska-Sochacka została zwolniona
w trybie dyscyplinarnym – za domniemane
przekazanie dziennikarzowi „Newsweeka”
nieprawdziwych informacji o Wytwórni.

„W przypadku ciężkiego naruszenia obo-
wiązków pracowniczych i działania na szko-
dę spółki jakiegokolwiek pracownika obo-
wiązkiem zarządu jest podjęcie działań” – od-
powiada spółka na nasze pytanie. Morawska-
-Sochacka nie chce komentować sprawy.

Msza za mszę
W sierpniu odbyła się trzecia msza w intencji
wszystkich zwolnionych z PWPW i ich rodzin.
Związki zawodowe organizują msze w tym sa-
mym kościele, w którym prezes zamawia msze
za zarząd i w którym spółka została zawierzona
Bogu. „Prosimy o stawiennictwo i modlitwę”
– zapraszały związki. Woyciechowski na żad-
nej związkowej mszy jeszcze się nie stawił.

– Chichotem historii jest to, że wyrzucili na-
wet jawnych zwolenników PiS. Było zcztery, pięć
osób, które chodziły po Wytwórni z„Do Rzeczy”
i innymi prawicowymi pismami. Jak w PWPW
nastąpiła „dobra zmiana”, mówili: „No co wy?
Drobne zmiany muszą być”. Dziś z tej grupy zo-
stała jedna osoba – opowiada pracownik PWPW.

– Zwolnili prawnika, który przez lata opo-
wiadał, że PiS musi wygrać, bo da nam wolną
Polskę. Wyleciał jako jeden z pierwszych
– wspomina były pracownik. – Był przekona-
ny, że to pomyłka. Próbował dostać się do Woy-
ciechowskiego, ale mu się nie udało. Ludzie
go potem pytali: „I co? Podoba ci się nowa wła-
dza?”. Odpowiadał: „Ideały są w porządku,
a metody... No, może nie do końca”. +

Więcej na
Wyborcza.pl/magazyn

POWIEDZIELI, CHOLERA,
SPROWADZAĆ

W nieformalnej „Instrukcji latania dla
opornych” jedna z najważniejszych zasad
brzmi: „Jeżeli nie wiesz, co się dzieje, 
nabieraj wysokości! Jeszcze nikt nigdy 
nie zderzył się z niebem”.
Agnieszka Kublik rozmawia o 10 kwietnia
2010 r. z pilotem płk. Piotrem Łukaszewi-
czem, byłym szefem oddziału szkolenia
lotniczego dowództwa sił powietrznych.
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