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Po wyborach samorządowych
doszło do przetasowania wSejmie.
Pięcioro posłów zostało prezyden-
tami iburmistrzami, jeden – radnym
sejmiku wojewódzkiego. Wczoraj
ich następcy złożyli ślubowanie. 

MICHAŁ WILGOCKI

Wojciecha Bakuna z Kukiz’15 (zo-
stał prezydentem Przemyśla) za-
stąpi Robert Majka, działacz opo-
zycji w PRL, członek Trybunału
Stanu. Należał do Ligi Polskich Ro-
dzin, w ostatnich wyborach sa-
morządowych próbował się do-
stać do sejmiku podkarpackiego
z list Ruchu Narodowego.

Za Bartłomieja Stawiarskiego
z PiS (został burmistrzem Namy-
słowa) wszedł Kamil Bortniczuk,
członek Porozumienia Jarosława
Gowina. Był dyrektorem gabine-
tu Gowina, pełnomocnikiem wo-
jewody opolskiego i członkiem za-
rządu Grupy Azoty ZAK.

Jarosława Szlachetkę z PiS (wy-
brany na burmistrza Myślenic)
zastąpi Sławomir Hajos, radny po-
wiatu suskiego.

Radnym łódzkiego sejmiku zo-
stał Grzegorz Wojciechowski z PiS.
Zastąpi go Grzegorz Lorek, były
wiceburmistrz Zelowa i prze-
wodniczący klubu radnych PiS
w radzie miasta.

Miejsce Wojciecha Wilka z PO
zajmie Magdalena Gąsior-Marek,
polityczka z doświadczeniem par-
lamentarnym, posłanka po wy-
borach w 2007 i 2011 r.

Jagna Marczułajtis-Walczak, b.
snowboardzistka i posłanka 
VII kadencji, zastąpi Rafała Trza-
skowskiego, nowego prezydenta
Warszawy. !

Sześcioro
nowych posłów 

Agenci CBA przeprowadzili wczo-
raj przeszukania wsiedzibach Alior
Banku i Ruchu. Akcja była związa-
na ze śledztwem prowadzonym
przez Prokuraturę Okręgową
w Krakowie. Śledczy podejrzewa-
ją, że mogło dojść do wyłudzenia
linii kredytowej na 153 mln zł. Cho-
dzi ozakup w2011 r. przez Ruch ob-
ligacji holenderskiej spółki za 
34 mln dol. i 110 mln zł, a także zby-
cie przez Ruch nieruchomości, co
spowodowało szkodę na mieniu spół-
ki ibyło pozbawione racjonalności. 

– Niewykluczone, że mogło
dojść do tego w celu wykreowa-
nia zadowalającej na potrzeby
udzielenia kredytu sytuacji fi-
nansowej spółki Ruch SA – mówi
rzecznik krakowskiej prokuratu-
ry Janusz Hnatko. !SID

CBA w Ruchu
i Alior Banku

Odsłaniamy kolejne
elementy układu
personalnego
w banku centralnym
i KNF. 
A Bank Światowy
obala wersję NBP
o okolicznościach
zatrudnienia Kacpra
Kamińskiego, syna
koordynatora służb
specjalnych. 

WOJCIECH CZUCHNOWSKI,
RAFAŁ WÓJCIK

W środę na koncie Banku Świato-
wego na Twitterze ukazało się krót-
kie i jednoznaczne oświadczenie: „Wy-
boru Doradców Dyrektorów Wyko-
nawczych w Banku Światowym do-
konują sami Dyrektorzy Wykonaw-
czy, którzy mianowani są z kolei przez
kraje członkowskie Banku. Kierow-
nictwo Banku Światowego nie uczest-
niczy w procesie wyboru kandyda-
tów na te stanowiska”.

Odwołanie 
dla Kamińskiego?
Komunikat jest reakcją Banku Świa-
towego na informacje „Wyborczej”
i TVN24.pl oraz tłumaczenia Naro-
dowego Banku Polskiego. W ponie-
działek ujawniliśmy, że 29-letni Kac-
per Kamiński dostał w lipcu intratną
posadę z rekomendacji NBP, które-
go prezesem jest Adam Glapiński, za-
ufany człowiek prezesa PiS Jarosła-
wa Kaczyńskiego od lat 90. 

Kamiński jr jest doradcą przedsta-
wicielki Polski Katarzyny Zajdel-Ku-
rowskiej, wybitnej specjalistki od fi-
nansów, byłej wiceprezes NBP. We-
dług różnych źródeł Kamiński jr za-
rabia między 120 a 200 tys. dol. wol-
nych od podatku, czyli 450-750 tys. zł. 

Oświadczenie Banku Światowe-
go podważa wersję prezentowaną
przez NBP, Kacpra Kamińskiego i ko-
ordynatora służb specjalnych Ma-
riusza Kamińskiego. Twierdzili oni,
że decyzję o zatrudnieniu podjął
szwajcarski szef struktur Banku
Światowego i że była to „standardo-
wa procedura rekrutacji”. Taki ko-
munikat NBP wysłał m.in. do PAP.
Kacper Kamiński dodał jeszcze, że
został zatrudniony „ze względu na
pozytywne przejście rozmowy kwa-
lifikacyjnej przeprowadzonej przez
obywatela Szwajcarii – Dyrektora
Wykonawczego Banku Światowego,
który w wyniku tej czynności złożył

wniosek o zatrudnienie mnie w tej
instytucji”.

„Wyborcza” od początku pisała,
że Werner Gruber nie wpływa na de-
cyzje personalne poszczególnych kra-
jów członkowskich. W środę pozna-
liśmy dodatkowe okoliczności tej
sprawy. Według naszych źródeł NBP
w trybie pilnym odwołał z Waszyng-
tonu Alberta Kucharskiego, choć je-
go kontrakt jeszcze nie wygasł, a sta-
nowisko po nim dostał właśnie Kac-
per Kamiński. Biuro prasowe banku
centralnego nie odpowiedziało nam
na pytania w tej sprawie. 

Jak ustaliliśmy, Kacper Kamiński
nigdy nie pracował w bankowości, nie
był też zatrudniony w NBP. Spraw-
dziliśmy za to, że Mariusz Kamiński,
wiceprezes PiS i szef warszawskich
struktur partii rządzącej, promował
syna do rady powiatu otwockiego.
Kacper Kamiński pracował też w cen-
trali partyjnej przy ul. Nowogrodzkiej
oraz w spółce Srebrna – to perła w ko-
ronie majątku związanego ze środo-
wiskiem PiS. Potem syn koordyna-
tora służb specjalnych znalazł pracę
w Brukseli w biurze partii Europej-
skich Konserwatystów i Reformato-
rów, do której należy PiS. 

Mariusz Kamiński zdecydowanie
zaprzecza, by protegował syna do
pracy w Waszyngtonie, i grozi pro-
cesem za takie sugestie. Również pre-
zes NBP, który zatrudnił w 2017 r. by-
łą żonę Mariusza Kamińskiego i mat-
kę Kacpra, wydał w środę oświad-
czenie. Zapewnia w nim, że „nie roz-
mawiał z ministrem koordynatorem
służb specjalnych Mariuszem Ka-
mińskim na temat zgłoszenia kan-
dydatury Kacpra Kamińskiego do
Banku Światowego”. 

Przedszkolanka w KNF
Do „Wyborczej” zgłosili się informa-
torzy ws. układu towarzysko-poli-

tycznego, jaki wytworzył się w NBP
po mianowaniu w czerwcu 2016 r. na
prezesa Adama Glapińskiego. Twier-
dzą oni, że najbliższymi osobami Gla-
pińskiego w banku centralnym są
Martyna Wojciechowska (nie mylić
ze znaną dziennikarką) i Kamila Su-
kiennik. 

Pierwsza z nich jest byłą radną PiS
sejmiku mazowieckiego (według ser-
wisu OKO.press zrzekła się manda-
tu w maju 2018 r.). W NBP pracuje od
11 lat, czyli od czasu, gdy rządzący po
raz pierwszy PiS desygnował na pre-
zesa Sławomira Skrzypka. Wojcie-
chowska w 2016 r. dostała awans i zo-
stała dyrektorem Departamentu Ko-
munikacji i Promocji NBP, a jej do-
chody poszybowały. W 2015 r. zaro-
biła 114 tys. zł, a rok później ponad-
trzykrotnie więcej – 392 tys. zł. 

Za czasów Glapińskiego Wojcie-
chowska znalazła się w radzie Ban-
kowego Funduszu Gwarancyjnego
jako przedstawicielka prezesa NBP.
W sektorze państwowym dostała też
pracę jej młodsza siostra Daria Woj-
ciechowska-Bujno – w Komisji Nad-
zoru Finansowego kierowanej przez
Marka Chrzanowskiego, protegowa-
nego Glapińskiego i głównego boha-
tera afery korupcyjnej ujawnionej
w zeszłym tygodniu przez „Wybor-
czą”. To Chrzanowski – wedle zawia-
domienia do prokuratury – złożył 
28 marca propozycję Leszkowi Czar-
neckiemu: zostawi jego banki w spo-
koju w zamian za zatrudnienie praw-
nika Grzegorza Kowalczyka i 1 proc.
od wartości banków za trzy lata. Biz-
nesmen wyliczył to na 40 mln zł.

Gdy PiS doszedł do władzy, Woj-
ciechowska-Bujno dostała pracę w ga-
binecie politycznym minister edu-
kacji Anny Zalewskiej. W 2016 r., tuż
po objęciu urzędu przez Chrzanow-
skiego, została zaś dyrektorem jego
gabinetu. Ukończyła m.in.  studia na

wydziale dziennikarskim na Uni-
wersytecie Warszawskim, ale praco-
wała jako przedszkolanka w przed-
szkolach Niebieskie Migdały i Kon-
facela oraz w firmie reklamowej. 

Wojciechowska-Bujno nie zasia-
da w żadnej radzie nadzorczej, za to
jej mąż pracuje w firmie Rochstar or-
ganizującej imprezy na zlecenia róż-
nych instytucji. Klientem tej firmy
jest m.in. NBP. W styczniu 2018 r.
bank centralny ogłosił przetarg, któ-
ry Rochstar wygrał i dostał 6 mln zł
za działania promocyjne dotyczące
stulecia odzyskania niepodległości.
Firma organizowała też na zlecenie
NBP wielkie widowisko „Wolność we
krwi” na stołecznym pl. Piłsudskie-
go. Wcześniej, w marcu 2017 r., także
na zlecenie NBP, Rochstar wypro-
dukował przedstawienie z okazji pre-
zentacji monet z „żołnierzami wy-
klętymi”.

Z kolei Sukiennik wymieniana jest
28 marca podczas rozmowy Chrza-
nowskiego z Czarneckim. Były już
przewodniczący KNF, który zrezy-
gnował po naszym artykule z 13 li-
stopada, pokpiwa z urzędniczki kie-
rującej gabinetem prezesa NBP. Na-
zywa ją „Kamilą” i mówi: – Gdzieś tam
we Wrocławiu ona reklamowała raj-
stopy. (...) 20 lat temu była modelką. 

Potem obaj idą do gabinetu Gla-
pińskiego, gdzie Chrzanowski ogól-
nie relacjonuje szefowi NBP rozmo-
wę z Czarneckim bez wątku korup-
cyjnego.

Sukiennik zasiada też w radzie
nadzorczej Krajowego Depozytu Pa-
pierów Wartościowych. Wykształ-
cenie? Z mediów społecznościowych
dowiemy się, że studiowała zaocznie
w Wyższej Szkole Promocji. 

W środę rano wysłaliśmy do NBP
pytania o kwalifikacje Martyny Woj-
ciechowskiej i Kamili Sukiennik. Od-
powiedzi na razie nie dostaliśmy. !

RODZINNY UKŁAD WOKÓŁ NBP 
*cena sugerowana - 23% rabatu w stosunku do średniej ceny egzemplarzowej. Oferta dotyczy wyłącznie wydań „Gazety Wyborczej” o zawartości odpowiadającej niższej z cen podanych na egzemplarzu. Infolinia: 22 555 44 00; Więcej informacji na Wyborcza.pl/prenumeratagw
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„Wyborcza” 
w prenumeracie 
teczkowej to gwarancja 
dostępu do każdego 
wydania i najniższej ceny*
Koszt miesięcznej 
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Oszczędzisz 28 zł
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Martyna Wojciechowska, za nią Kamila Sukiennik, a obok prezes NBP Adam Glapiński na Kongresie 590
w Jasionce. źródło: TVN24 
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