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GRUPA TRZYMAJĄCA WŁADZĘ
Jak w aferze Rywina, także tutaj jest „grupa trzymająca wła-
dzę”. Składa się z ludzi rządzących dziś Polską. Marek Chrza-
nowski, były szef KNF, jest człowiekiem Adama Glapińskiego, 
prezesa NBP, który od samego początku politycznej kariery Ja-
rosława Kaczyńskiego zajmował się załatwianiem dla niego pie-
niędzy. Pełnił tę funkcję już w czasach budowania przez braci 
Kaczyńskich spółki Telegraf, a jego nazwisko wielokrotnie poja-
wia się w aktach procesu FOZZ.

Grzegorz Kowalczyk – pośrednik pomiędzy PiS i naciskany-
mi przez władzę polskimi przedsiębiorcami (nie tylko Czar-
neckim, gdyż w tej samej roli Kowalczyk został polecony 
Zygmuntowi Solorzowi) – jest z kolei człowiekiem Mateusza 
Morawieckiego. Wcześniej został członkiem 
władz warszawskiej giełdy, do których pole-
cił go bank PKO BP (kierowany przez Zbignie-
wa Jagiełłę, czyli człowieka Morawieckiego 
w sektorze bankowym). Zanim kariera Ko-
walczyka rozkwitła pod rządami PiS, jego 
największym osiągnięciem było stanowi-
sko członka rady nadzorczej Zakładów Cu-
kierniczych „Miś” w Obornikach Śląskich. To 
miasto, w którym o władzę walczy siostra Ma-
teusza Morawieckiego. Przegrała tam wybo-
ry na burmistrza, jednak teraz próbuje zostać 
starostą całego powiatu, posługując się wpły-
wami, jakie ma w obozie swojego brata.

Jeden z najbogatszych Polaków Zygmunt 
Solorz, który w kontaktach z PiS przyjął stra-
tegię ostrożniejszą niż Leszek Czarnecki, po 
wybuchu afery KNF wyraźnie jednak wskazał 
(i w ten sposób skompromitował) rządzących 
jako promotorów „człowieka z Misia”. Jego 
przedstawiciel powiedział dziennikarzom, że 
Kowalczyk został członkiem rady nadzorczej 
w należącym do Solorza Plus Banku jako „czło-
wiek wskazany przez Komisję Nadzoru Finan-
sowego”. Pokazuje to nową praktykę w kontaktach pisowskiego 
państwa z prywatnymi przedsiębiorcami. Tam, gdzie PiS nie 
zdecydowało się na przejęcie czyjegoś biznesu, wstawia do jego 
władz swojego człowieka. Ma on kontrolować firmę i – jak su-
geruje nagrana wypowiedź Chrzanowskiego – pobierać na rzecz 
swych zleceniodawców haracz.

PAŃSTWO BEZPRAWIA
Korupcyjna oferta szefa Komisji Nadzoru Finansowego jest 
prosta. Leszek Czarnecki może zachować swoje banki, a nawet 
władza pomoże mu je postawić na nogi. Ale w zamian za to ma 
zatrudnić Grzegorza Kowalczyka. Pod pretekstem „wynagro-
dzenia” Kowalczyka ( jak można rozumieć, chodzi o 1 procent 
wartości banku po restrukturyzacji, sam Czarnecki wycenia to 
na 40 milionów złotych) dokonany zostanie – jak możemy się 
domyślać – e-transfer prywatnych pieniędzy do partii czy też 
jej ludzi. Żeby szantaż zadziałał, Chrzanowski pokazał Czarne-

ckiemu nie tylko marchewkę, ale też i bat. Czyli „plan Zdzisława” 
przygotowany ponoć osobiście przez Zdzisława Sokala, ekono-
micznego doradcę prezydenta Andrzeja Dudy i zarazem prezesa 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. „Plan Zdzisława” polega 
na doprowadzeniu banków Czarneckiego do upadłości i włącze-
niu ich do imperium PiS „za symboliczną złotówkę”.

To zabawne, że Chrzanowski w roli złego policjanta obsadza 
akurat człowieka Dudy. Próbuje w ten sposób skompromitować 
prezydenta, którego jego polityczni patroni – Kaczyński i Mora-
wiecki – uznali za wroga. 

Jednak „plan Zdzisława” jest tak naprawdę realizowany przez 
PiS. Podczas gdy trwają „biznesowe negocjacje” Chrzanowskie-
go z Czarneckim, PiS przygotowuje nowelizację ustawy o nad-

zorze finansowym. Najważniejszy w niej jest 
fragment dotyczący przejmowania przez pań-
stwo banków prywatnych, nieoficjalnie nazwa-
ny przez posłów „lex Czarnecki”.

Nowelizacja zostaje ostatecznie przegło-
sowana w Sejmie przez PiS-owską większość 
dopiero wówczas, gdy Czarnecki odrzuca pro-
pozycję korupcyjną i idzie do mediów. Dzien-
nikarze zarejestrowali, jak wicemarszałek 
Ryszard Terlecki długo spowiada się komuś 
przez telefon w czasie posiedzenia Sejmu, na 
którym uchwalano nowelizację. Tylko billingi 
– oczywiście zbadane przez sejmową komisję 
śledczą, a nie schowane pod dywan przez ludzi 
Mariusza Kamińskiego – pozwoliłyby odpo-
wiedzieć na pytanie, czy rozmówcą Terleckie-
go był któryś z członków „grupy trzymającej 
władzę”.

Warto się przyjrzeć uważnie tej noweliza-
cji. Dzięki niej państwo może zabrać prywat-
nemu właścicielowi bank. Może to uczynić nie 
tylko wtedy, gdy spełnione zostaną twarde kry-
teria zagrożenia depozytów jego klientów, ale 
też wówczas, gdy zaledwie „powstanie niebez-

pieczeństwo” takiej sytuacji. Później państwo może przekazać 
przejęte aktywa, pieniądze, depozyty klientów innemu banko-
wi, i to nawet wówczas, gdy ten „czasowo nie spełnia” wymogów 
stabilności finansowej.

W nowelizacji nie ma zatem żadnych twardych kryteriów wy-
właszczenia. PiS-owska nowelizacja to w ogóle nie jest prawo, 
prawa nawet nie udaje. Rządzący mogą zabrać innym, co im się 
podoba, bo są po prostu silniejsi.

Przy okazji rzeczniczka PiS Beata Mazurek skłamała, twier-
dząc, że PiS uchwala „lex Czarnecki”, aby „wdrożyć dyrektywę 
unijną”. Potem tłumaczyła, że chodzi raczej o „przepisy wynika-
jące z przepisów Komisji Europejskiej”.

Tyle że akurat banki Czarneckiego nie spełniają kryteriów za-
grożenia depozytów, sformułowanych przez Unię Europejską. 
Przynajmniej tak nie było, dopóki PiS nie przeszło do realizo-
wania ostatniego elementu „planu Zdzisława” – w kilka godzin 
po opublikowaniu przez „Gazetę Wyborczą” tekstu o korupcyj-
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