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Na filmie z wyboru Grzegorza
Kowalczyka 
do rady nadzorczej Giełdy
Papierów Wartościowych
w 2017 r. widać, 
że przedstawiciele skarbu
państwa są zaskoczeni
kandydaturą i muszą ją
z kimś uzgadniać.

WOJCIECH CZUCHNOWSKI,
AGNIESZKA KUBLIK

Film rzuca nowe światło na sprawę
skromnego radcy prawnego z Czę-
stochowy i jego zadziwiającej karie-
ry. To właśnie nazwisko Kowalczyka
znalazło się na wizytówce, którą 
28 marca br. Marek Chrzanowski, by-
ły już przewodniczący Komisji Nad-
zoru Finansowego, wręczył Leszko-
wi Czarneckiemu, właścicielowi Ge-
tin Noble Banku. Zatrudnienie w ban-
ku Kowalczyka miało być gwarancją
„ochrony” ze strony szefa KNF. Jak
twierdzi Czarnecki, ceną za tę „ochro-
nę” miał być 1 proc. skapitalizowanej
po trzech latach wartości banku – biz-
nesmen wyliczył to na 40 mln zł. 

Rok przed tą korupcyjną propozy-
cją Kowalczyk został wybrany do rady
nadzorczej GPW. Powinni w niej za-
siadać ekonomiści z dużym doświad-
czeniem na rynku kapitałowym. Ka-
riera Kowalczyka wtym zakresie ogra-
niczała się do pracy wradach firm gru-
py Delic-Pol (przemysł ciastkarski)
i w Banku Częstochowa przejętym
w 2001 r. przez BRE Bank. Bank Czę-
stochowa zapisał się whistorii zpowo-
du horroru, jaki zafundował swoim
klientom. W 2000 r. popadł w proble-
my finansowe i czasowo zawiesił ob-
sługę klientów – wstrzymał wypłaty pie-
niędzy i zamknął swoje oddziały.

Kartka z Kowalczykiem
Film ma 25 minut (można go obej-
rzeć tu: https://bit.ly/2zfu9Ea) i jest
pełnym zapisem nadzwyczajnego
walnego zgromadzenia akcjonariu-
szy GPW z 22 lutego 2017 r. Wybór
dwóch nowych członków Rady – Ko-
walczyka i Arkadiusza Szumiejki
(znany opozycjonista z czasów PRL
z Wrocławia, skąd zna się m.in. z Kor-
nelem Morawieckim) – zaczyna się
w 11. minucie. Kandydatury zgłasza
przedstawicielka banku PKO BP, du-
żego akcjonariusza Giełdy. Prezesem
banku jest Zbigniew Jagiełło, pry-
watnie przyjaciel Mateusza Mora-
wieckiego, wtedy wicepremiera i mi-
nistra rozwoju oraz finansów. 

Przedstawicielka PKO BP prze-
kazuje życiorysy kandydatów pro-
wadzącemu zgromadzenie Marci-
nowi Ładzie z Ministerstwa Rozwo-
ju. Bez uzasadnienia, co jest zwycza-
jem w takich sytuacjach. Łada kartkę
dotyczącą Kowalczyka obraca w rę-
kach, ogląda z drugiej strony. Czyta
wolno i z przerwami: „Zasiadał w ra-
dach, radzie spółki Delic-Pol z siedzibą
w Kamyku, był przewodniczącym Ra-
dy Nadzorczej PLC SA w Często-
chowie, posiada doświadczenie za-
wodowe... – tu na chwilę przerywa,
znów obraca kartkę i ciągnie: – nie-
zbędne do pełnienia funkcji członka
Rady Nadzorczej. Pełnił również funk-
cję członka zarządu w spółkach Sun-
ny Investment w Częstochowie”. 

Łada przechodzi do głosowania,
ale w tym momencie inny przedsta-
wiciel Ministerstwa Rozwoju Tomasz
Wasak prosi o 20 minut przerwy na
konsultacje. O godz. 11.40 Wasak jesz-
cze nie wraca i kolejny urzędnik z je-
go resortu prosi o kolejne 10 minut. 

W końcu kandydatura Kowalczy-
ka zyskuje akceptację. – Urzędnicy
ministerstwa gdzieś dzwonili. Nie
mam pojęcia gdzie, ale byli wyraźnie
zaskoczeni tym nazwiskiem. Kon-
sultacje trwały długo i ktoś im po pro-
stu powiedział, jak mają głosować
– mówi „Wyborczej” pracownik GPW. 

Gdy w ostatni wtorek opublikowa-
liśmy tekst o aferze KNF „Spokój za
40 mln. zł”, z biura prasowego Giełdy
dostaliśmy taką informację: „Pan Grze-
gorz Kowalczyk został powołany
wskład Rady Nadzorczej GPW uchwa-
łą Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia GPW 22 lutego 2017 r. 19 czerw-
ca 2017 r. odszedł ze stanowiska, po-
nieważ cała Rada Nadzorcza została
odwołana w związku z upływem ka-
dencji. Walne Zgromadzenie wtym sa-
mym dniu powołało Radę Giełdy no-
wej kadencji. Wśród zgłoszonych kan-
dydatów nie było już kandydatury p.
Grzegorza Kowalczyka”. I jeszcze:
„w kwestii dotyczącej PKO BP, reko-
mendacja p. Grzegorza Kowalczyka
na stanowisko jest samodzielną decy-
zją akcjonariusza. GPW nie ma do-
datkowej wiedzy na temat uzasadnie-
nia rekomendacji tej kandydatury”.

Udało nam się też porozmawiać
z Kowalczykiem. – Kto pana reko-
mendował do rady nadzorczej Gieł-
dy? – pytaliśmy. Kowalczyk: – Bank
PKO. „Wyborcza”: – A konkretnie kto?
Kowalczyk: – W tej chwili pani nie po-
wiem, nie pamiętam.

Morawiecki: to Glapiński
Bank PKO BP nie odpowiedział na na-
sze pytania, skąd wziął tę kandydatu-
rę, ale zupełnie inaczej sprawę przed-
stawia premier Morawiecki. W piątek
powiedział, że Kowalczyka do GPW
rekomendował prezes Narodowego
Banku Polskiego Adam Glapiński, je-
den z zaufanych ludzi prezesa PiS Ja-
rosława Kaczyńskiego od lat 90.

Glapiński to mentor i nauczyciel
przewodniczącego KNF Marka
Chrzanowskiego, który 28 marca zło-
żył korupcyjną propozycję Czar-
neckiemu. Po tej rozmowie zabrał go
do gabinetu szefa NBP znajdujące-
go się po drugiej stronie stołeczne-
go placu Powstańców Warszawy.
W rozmowie z mediami Glapiński
bagatelizuje tę wizytę, podczas któ-
rej Chrzanowski zrelacjonował spo-
tkanie z Czarneckim, ale bez wątku
korupcyjnego.

Glapiński nie miał jednak żadne-
go mandatu, by rekomendować ko-
gokolwiek do rady GPW, bo NBP nie
jest akcjonariuszem Giełdy. Nie ma
też prawa kogokolwiek narzucać. Od
tygodnia czekamy na odpowiedzi w tej
sprawie z biura Glapińskiego. Pytali-
śmy go m.in. o to, czy zna Kowalczy-
ka i czy wiedział o tym, co propono-
wał Czarneckiemu Chrzanowski. 

Nasz informator z GPW twierdzi,
że posada w radzie nadzorczej Gieł-
dy była potrzebna, by „podbudować
CV Kowalczyka”. W 2018 r. Chrza-
nowski polecił Kowalczyka Plus Ban-
kowi należącemu do właściciela Pol-
satu Zygmunta Solorza. Od września
jest członkiem rady nadzorczej. !

Kto stał za radcą
Kowalczykiem

Pełnomocnik Leszka
Czarneckiego chce, 
by w sprawie afery KNF
prokuratura przesłuchała
Andrzeja Dudę.
Przedstawiciel prezydenta
w Komisji chciał bowiem
doprowadzić bank
biznesmena do upadku
i sprzedać go za złotówkę.
Dowodem ma być kolejne
nagranie.

AGNIESZKA KUBLIK,
WOJCIECH CZUCHNOWSKI

– Ta rozmowa potwierdza, że Czar-
necki nie zatrudnił u siebie wskaza-
nego przez przewodniczącego KNF
prawnika, więc bankiera czekają kło-
poty – tak uważa mecenas Roman
Giertych, pełnomocnik biznesmena.

Spotkanie to odbyło się na po-
czątku lipca 2018 r., czyli ponad trzy
miesiące po rozmowie w cztery oczy
szefa Komisji Marka Chrzanowskie-
go z Czarneckim. Tamtą rozmowę
z 28 marca biznesmen nagrał na dyk-
tafon. Szef KNF złożył wówczas pro-
pozycję zostawienia banków Czar-
neckiego w spokoju w zamian za za-
trudnienie radcy prawnego Grzego-
rza Kowalczyka. Pensja: 1 proc. od ka-
pitalizacji banku za trzy lata. Czar-
necki oszacował to na 40 mln zł. 

Istnienie drugiego nagrania Gier-
tych ujawnił w sobotę. Tym razem
jest to zapis wideo dokonany mini-
kamerą ukrytą w długopisie. Na spo-
tkanie w lipcu Czarnecki idzie z praw-
nikiem i prezesem swego banku.
W sumie uczestniczy w nim kilka
osób. Dlaczego biznesmen znów na-
grywa? Giertych: – Bo po 28 marca
nagrywa każdą rozmowę z prezesem
KNF, żeby mieć dowód na to, jak się
zachowuje Chrzanowski.

Giertych ma to nagranie przeka-
zać w poniedziałek prokuraturze. Na
ten dzień zaplanowano przesłucha-
nie Czarneckiego – ma się stawić w de-
legaturze Prokuratury Krajowej w Ka-
towicach, która prowadzi śledztwo.

W sobotę 17 listopada Giertych
opisuje na Facebooku lipcowe spo-
tkanie nasatępująco: „Marek Chrza-
nowski wiedział już wówczas, że je-
go oferta korupcyjna została odrzu-
cona. Przeszedł więc do realizacji
– jak to nazwał – »planu Zdzisława”
[Zdzisław Sokal to członek KNF i pre-
zes Bankowego Funduszu Gwaran-
cyjnego, a w owym planie chodzi
o doprowadzenie banku Czarnec-
kiego do upadku i przejęcie go za sym-
boliczną złotówkę]. Na taśmie sły-
chać i widać, jak przedstawiciele urzę-
du państwowego bez żenady po-

twierdzają, że wiedzą o planie prze-
jęcia banku. Zupełnie otwarcie po-
twierdzają też, że ten członek komi-
sji [Sokal] brutalnie naciskał na au-
dytora, aby podwyższył wymogi ka-
pitałowe wobec Getin Noble Bank SA,
a oni – wykorzystując fakt, że takie
naciski zostały zrobione – przedsta-
wiają z otwartym cynizmem swój za-
miar podejmowania takich decyzji,
które doprowadzą do tego przejęcia”.

W sprawie przejęcia banku Czar-
neckiego i „planu Zdzisława” Gier-
tych też złożył zawiadomienie w pro-
kuraturze – tydzień po zawiadomie-
niu o korupcyjnej propozycji Chrza-
nowskiego. 

„Zawiadomienie dotyczyło prze-
stępstwa nadużycia uprawnień, ale
wskazywało również na możliwość
istnienia zorganizowanej grupy prze-
stępczej, której celem było dopro-
wadzenie do przejęcia banku Lesz-
ka Czarneckiego. Banku, który na po-
czątku tej historii był wart na giełdzie
kilka miliardów złotych. Mechanizm
tego działania polegał na brutalnym
wykorzystaniu pozycji regulatora pu-
blicznego, czyli KNF (...). Od 2017 r.
tak ukształtowano nowe warunki
funkcjonowania banku, aby został on
poddany kontroli KNF. Najpierw wy-
dano rozporządzenie ministra fi-
nansów, które wprowadziło nowe wy-
mogi kapitałowe, a gdy te zostały za-
gwarantowane przez właściciela, to
na utrwalonym spotkaniu z KNF Ma-
rek Chrzanowski zażądał nowych ka-
pitałów, opierając się na działaniach
pana Sokala skierowanych do audy-

torów” – opisuje Giertych zawia-
domienie w sprawie Sokala.

I właśnie z powodu Sokala
prawnik Czarneckiego żąda prze-
słuchania prezydenta Dudy. – Jest
to potrzebne w świetle deklaracji
prezydenta Andrzeja Dudy, któ-
ry poinformował, że popiera dzia-
łania swego przedstawiciela
w KNF – tłumaczy Giertych – Nie
ma dla mnie przeciwwskazań, aby
przesłuchać prezydenta w pro-
cesie karnym. Powinien wyjaśnić,
dlaczego popiera działania pana
Sokala, które zmierzają do niele-
galnego przejmowania banku.

Prezydencki minister Paweł
Mucha w sobotę w RMF FM
stwierdził, że nie widzi podstaw
do utraty zaufania wobec Sokala.
A Andrzej Dera z Kancelarii Pre-
zydenta w Radiu ZET mówił: – Je-
śli prokuratura, a nie pan Gier-
tych, uzna, że prezydent Andrzej
Duda ma zostać przesłuchany, to
prezydent się stawi.

Giertych zaznacza za to we
wpisie na Facebooku, że „wbrew
krążącym plotkom rozmowa L.
Czarneckiego z prezesem NBP
nie została nagrana”. Chodzi
o spotkanie Czarneckiego, Chrza-
nowskiego i prezesa Narodowe-
go Banku Polskiego Adama Gla-
pińskiego z 28 marca – tuż po tym,
gdy szef KNF złożył biznesme-
nowi korupcyjną propozycję. Od-
było się ono w gabinecie szefa ban-
ku centralnego. Glapiński miał się
wówczas cieszyć, że Chrzanow-
ski i właściciel Getin Noble Ban-
ku zawarli porozumienie, choć
podczas rozmowy nie był podej-
mowany wątek korupcji.
Mogłoby to potwierdzać, że Gla-
piński wiedział o propozycji, jaką
Chrzanowski chwilę wcześniej
złożył Czarneckiemu. I że to o Gla-
pińskim mówi Chrzanowski na
nagraniu: „Ja się do czegoś zobo-
wiązałem”.

Podobno Glapiński osobiście
zapewniał prezesa PiS Jarosław
Kaczyńskiego, że na spotkaniu
w jego gabinecie nie padło nic, co
rzucałoby cień na niego i na par-
tię. Szef NBP nie ma więc zamia-
ru podać się do dymisji.

Pytamy Giertycha, czy istnie-
je nagranie rozmowy Czarnec-
kiego z Glapińskim i Chrzanow-
skim z 28 marca. – Z tego, co wiem,
to nie – odpowiada prawnik. – Czy-
li pan nie zaprzecza? – dopytuje-
my. – Z tego, co wiem, takiego na-
grania nie ma – podkreśla Gier-
tych. – Czy pański klient ma jesz-
cze inne nagrania kompromitu-
jące ludzi władzy PiS? – pytamy.
– Nic nie wiem na ten temat – od-
powiada. !

Nowe nagranie z KNF

Teraz Petru
Założyciel Nowoczesnej Ryszard Pe-
tru ogłosił powstanie nowej partii Te-
raz! Razem z nim w jej strukturach
jest też Joanna Scheuring-Wielgus.
Oboje odeszli z klubu parlamentar-
nego Nowoczesnej, gdy Petru stracił
w niej przywództwo na rzecz Kata-
rzyny Lubnauer. – Tym ruchem chce-
my wzmocnić ofertę partii opozy-
cyjnych. Nie robimy tego przeciwko

komuś, tylko dla dobra silnej i boga-
tej merytorycznie opozycji. Hasło
„Anty-PiS” nie wystarczy, aby z PiS
wygrać. Musimy rozmawiać o tym,
jaka Polska ma być za 5, 10 czy 20 lat
– powiedział Petru.

Ksiądz Guz na dywaniku 
Znany z antysemickich wystąpień
ksiądz Tadeusz Guz będzie musiał wy-
tłumaczyć się przed przełożonymi ze
swoich wykładów m.in. na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. Mówił pod-
czas nich m.in., że Żydzi są odpowie-

dzialni za mordy rytualne na tere-
nie Polski. W jego sprawie inter-
weniowała Polska Rada Chrześci-
jan i Żydów. W odpowiedzi na jej
list kuria lubelska i KUL ogłosiły,
że „ksiądz nie jest zawodowym hi-
storykiem”, a jego wypowiedzi bu-
dzą sprzeciw i szkodzą dobremu
imieniu obu instytucji. Ksiądz zo-
stanie poproszony przez swoich
przełożonych ozłożenie wyjaśnień.
Kiedy to się stanie, podjęta zosta-
nie decyzja o „dalszych krokach
w sprawie”. !

KRAJ W SKRÓCIE

Leszek Czarnecki
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