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Bezpartyjni Samorządowcy zawar-
li porozumienie z PiS o koalicji w dol-
nośląskim sejmiku. Ceną, jaką zapła-
ci za nią rząd, będzie obniżenie 
o 15 proc. podatku miedziowego. 

JACEK HARŁUKOWICZ 

Rozmowy o stworzeniu większo-
ściowej koalicji na Dolnym Śląsku
trwały trzy tygodnie. Rozpoczęły się
po wyborach samorządowych, gdy
się okazało, że sześć mandatów w sej-
miku obsadzą Bezpartyjni Samo-
rządowcy. To komitet sklecony przez
prezydenta Lubina Roberta Ra-
czyńskiego z byłych polityków PO,
PiS i niezależnych. W 36-osobowym
sejmiku nie da się bez jego radnych
stworzyć większości – PiS ma 14 man-
datów, Koalicja Obywatelska 13, ko-
mitet Rafała Dutkiewicza dwa, PSL
– jeden.

Przez ostatnie dni Bezpartyjni ne-
gocjowali i z PiS, i z KO. Premierowi
Mateuszowi Morawieckiemu przed-
stawili listę warunków – regionalnych
inwestycji, ale przede wszystkim po-

stulat obniżenia płaconego przez
KGHM podatku miedziowego.

– Jeśli rząd się zgodzi na obniżkę
podatku o 20 proc., to jeszcze dziś je-
dziemy z marszałkiem [Cezarym
Przybylskim z Bezpartyjnych] do
Warszawy finalizować porozumie-
nie – mówił „Wyborczej” wczoraj
przed południem Raczyński. Jak wy-
liczał, ograniczenie podatku może
dać kombinatowi 400-500 mln zł
oszczędności rocznie. – Te pieniądze
trafią do kas gmin, na których funk-
cjonuje Polska Miedź – podkreśla pre-
zydent Lubina.

Wczoraj PiS zaakceptował tę ce-
nę. Podatek od kopalin ma zostać ob-
niżony o 15 proc. od 1 kwietnia 
2019 r. Po godz. 15 oficjalnie podpi-
sano umowę o współpracy.

Koalicja przewiduje współpra-
cę obu środowisk do końca obec-
nej kadencji samorządu w 2023 r.
Marszałkiem Dolnego Śląska po-
zostanie Przybylski. Bezpartyjni
wskażą też dwóch członków zarzą-
du województwa. PiS – dwóch wi-
cemarszałków i przewodniczącego
sejmiku. !

Dolny Śląsk dla PiS 

W instytucjach rządzonych
przez PiS jest zazwyczaj tak,
że za konkretnymi decyzjami,
także personalnymi, stoją nie
ci, którzy formalnie je
podejmują. Tak jest
w przypadku Komisji
Nadzoru Finansowego.

DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Formalnie szef KNF Marek Chrza-
nowski podlega premierowi Mate-
uszowi Morawieckiemu, ale został
powołany za czasów premier Beaty
Szydło. Przy czym pani premier nie
miała żadnego realnego wpływu na
to, kogo powołuje. Chrzanowski to
człowiek prezesa NBP Adama Gla-
pińskiego, który jest teraz w PiS w so-
juszu z ministrem sprawiedliwości
Zbigniewem Ziobrą. We frakcji Zio-
bry jest też wpływowy senator
i współtwórca SKOK-ów Grzegorz
Bierecki. Ta grupa gra przeciwko Mo-
rawieckiemu. 

Glapiński i tak uznał swoje wpły-
wy w KNF za zbyt małe, dlatego od
początku urzędowania walczył o prze-
niesienie nadzoru finansowego nad
bankami z rządu do NBP. W lecie te-
go roku mówił publicznie, że ma na-
wet gotowy projekt ustawy w tej spra-
wie. Uzasadnienie miało być takie, że
nawet jak PiS przegra wybory, to przy-
najmniej instytucję nadzoru będzie
miał w swoich rękach, bo kadencja
Glapińskiego trwa do 2022 r. 

Nic się jednak w tej sprawie nie
zmieniło, bo na poszerzenie króle-
stwa Glapińskiego nie wyraził zgody
Jarosław Kaczyński, który woli
względną równowagę pomiędzy frak-
cjami. Tę batalię Morawiecki więc wy-
grał, ale i tak KNF podejmował decy-
zje całkowicie sprzeczne z życzenia-
mi premiera. Wydał np. zgodę na ob-
jęcie przez Michała Krupińskiego sta-

nowiska prezesa Pekao SA, mimo że
media podnosiły, iż nie ma on dosta-
tecznego doświadczenia w kierowa-
niu instytucjami finansowymi. A jest
to ważne kryterium w podejmowa-
niu tego typu decyzji. „Bez wątpienia
Krupińskiemu do stażu zaliczyć moż-
na kierowanie PZU, bo to potężna fir-
ma finansowa. Tyle że to raptem 
14 miesięcy pracy” – pisał Onet. 

Wbrew premierowi nadzór za-
twierdził też Pawła Surówkę na pre-
zesa PZU. I Surówka, i Krupiński to
ludzie Ziobry, z którymi premier od
dawna walczy o wpływy w kluczo-
wych spółkach skarbu państwa. 

Morawiecki więc formalnie od-
powiada za KNF, a tak naprawdę ma
niewielki wpływ na to, co tam się dzie-
je. Być może ujawniona przez „Wy-
borczą” afera sprawi, że będzie mógł
zagrać przeciwko Ziobrze i Glapiń-
skiemu i wstawić tam swojego czło-
wieka. 

Jest też ciekawe, jak zachowa
się prokuratura nadzorowana
przez Zbigniewa Ziobrę. Wyka-
zując się rzetelnością i wnikliwo-
ścią, tak naprawdę działałaby prze-
ciwko swojemu pryncypałowi.
Dowiodłaby, że urząd kontrolo-
wany przez frakcję Ziobry i Gla-
pińskiego jest skrajnie zdegene-
rowany. A odpowiedzialność, co
najmniej polityczną, braliby na
siebie w takiej sytuacji właśnie ci
dwaj politycy obozu władzy. 

Swoją ofensywę w tej sprawie
już rozpoczęli sojusznicy Ziobry,
czyli portal wPolityce.pl braci Kar-
nowskich i senator Bierecki, któ-
ry ogłosił, iż „mamy do czynienia
z próbą wywierania wpływu
na Komisję Nadzoru Finansowe-
go przez grupę finansową p. Czar-
neckiego”. I dodał: „Myślę, że p.
Czarnecki jest w bardzo trudnej
sytuacji finansowej, ale też i praw-
nej. Zdecydował się na obronę po-
przez atak. Państwo polskie po-
winno chronić wysokich rangą
urzędników, którzy wykonują po-
żyteczną pracę dla ochrony inte-
resów państwa i jego obywateli.
Nie możemy się zgodzić na to, że-
by oligarchowie poprzez wywo-
łanie nagonki medialnej na tę czy
inną osobę próbowali uniknąć od-
powiedzialności za swoje wcze-
śniejsze decyzje czy posunięcia.
A według mnie z tym mamy te-
raz do czynienia”. 

Wbrew życzeniom Biereckie-
go państwo tych urzędników jed-
nak nie broni i Chrzanowski zo-
stał zmuszony do złożenia dymi-
sji. A choć sprawa uderza w rząd
Mateusza Morawieckiego, to
– z punktu widzenia tylko i wy-
łącznie wewnętrznych układów
w PiS – może być okazją dla pre-
miera do umocnienia swoich
wpływów w obozie PiS oraz w in-
stytucjach i spółkach państwo-
wych. !

Afera KNF: frakcje
PiS walczą o władzę

Kadencja Marka Michalaka, dotych-
czasowego rzecznika praw dziecka,
skończyła się już w sierpniu. Do-
tychczas nie udało się wybrać jego
następcy. Po raz czwarty trwa pro-
cedura jego wyboru.

W poniedziałek „Wprost” podało,
że kandydatem PiS na to stanowisko
ma być Konstanty Radziwiłł, były mi-
nister zdrowia, obecnie senator. Zna-
ny z ultrakonserwatywnych poglą-
dów mówił np., że nie przepisałby pi-
gułki „dzień po” zgwałconej kobie-
cie, nawet gdyby chodziło o jego cór-
kę. Wspierał klauzulę sumienia ap-
tekarzy.

Ale z informacji „Wyborczej” wy-
nika, że w grze jest także inny sena-
tor PiS – Antoni Szymański, równie
konserwatywny. Jest socjologiem,
w przeszłości pracował m.in. jako ku-

rator sądowy. Aktywnie działa w ka-
tolickich organizacjach społecznych
oraz w Polskiej Federacji Ruchów
Obrony Życia.

Żaden z polityków nie jest jeszcze
oficjalnym kandydatem partii. Ter-
min zgłoszeń upływa w piątek.

Wcześniej trzykrotnie próbowa-
no wybrać RPD. PiS odrzucił kan-
dydatury opozycji, ale zgłoszona
przez PiS Sabina Zalewska sama się
wycofała po oskarżeniu o plagiat. 

Za drugim razem PiS zgłosił so-
cjolożkę dr Agnieszkę Dudzińską. Jej
kandydatura niespodziewanie prze-
padła w Sejmie, również głosami po-
słów PiS. Zgłoszona ponownie zo-
stała przyjęta, ale po kilku dniach zgo-
dy na jej kandydaturę nie wyraził Se-
nat. !

JUSTYNA SUCHECKA

Wybór RPD, podejście czwarte 

O Kuroniu
w „Wyborczej”

W Centrum Premier Czerska
8/10 odbyło się kolejne spotka-
nie: jego bohaterem był Jacek
Kuroń i poświęcona mu biografia
autorstwa Anny Bikont i Heleny
Łuczywo zatytułowana „Jacek”.
Poza autorkami Kuronia wspo-
minali jego przyjaciele: Adam
Michnik, prof. Karol Modzelewski
i Seweryn Blumsztajn. 
– On lubił lubić ludzi – mówił Adam
Michnik. – Natomiast nie było tak,
że szukał kompromisu zawsze.
Potrafił być nieugięty jak skała. 
Kuroń, który w młodości budował
komunizm, stał się później jednym
z największych wrogów syste-
mu. Zakładał KOR i tworzył „Soli-
darność”. W wolnej Polsce przez
kilkanaście lat był posłem i dwu-
krotnie ministrem pracy. !RW

Mateusz Morawiecki
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