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Prezydent.  Premier.  Mi-
nistrowie. Szefowie pań-
stwowych spółek i pięć 
tysięcy gości. Wymyślona 
przez prezesa NBP Adama 
Glapińskiego alternatywa 
dla Forum Ekonomiczne-

go w Krynicy, czyli rzeszowski Kongres 590, to 
największa impreza tego typu na Podkarpaciu.

I kura znosząca złote jaja. Wpływy z wyda-
rzenia organizowanego przez założoną przez 
Glapińskiego Fundację im. Sławomira Skrzyp-
ka sięgają 5 mln zł. To pieniądze głównie od 
mecenasów imprezy – w tym spółek skarbu 
państwa.

Przez władze fundacji im. Skrzypka przez lata przewinę-
li się, obok rodziny zmarłego w katastrofi e smoleńskiej byłe-
go prezesa NBP, także współpracownicy Glapińskiego, w tym 
Marek Chrzanowski, do niedawna przewodniczący Komisji 
Nadzoru Finansowego, i Zdzisław Sokal, szef Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego. Czyli główni bohaterowie afe-
ry w KNF, ujawnionej w zeszłym tygodniu przez „Gazetę 
Wyborczą”.

Gwoździem programu na tegorocznym Kon-
gresie 590 miał być panel dyskusyjny w bloku 
tematycznym „NBP i KNF na straży stabilno-
ści systemu fi nansowego”. Dyskutować mieli 
szefowie obu instytucji, ale w ostatniej chwi-
li listę prelegentów zmieniono. Chrzanowski 
wypadł z niej, bo po ujawnieniu nagrań przez 
„Gazetę Wyborczą” od razu we wtorek podał 
się do dymisji. Ale i przyjazd prezesa NBP do 
Rzeszowa wielu uczestników kongresu za-
skoczył. – W kuluarach panuje przekonanie, 
że Glapiński może nie przetrwać narastające-
go kryzysu – mówi uczestniczka Kongresu 590. 
Podobne obawy dotyczą przynajmniej kilku in-
nych prominentnych uczestników rzeszow-
skiej imprezy.

PRAWDA LITERACKA
W książce „Wyrok” z 2012 r. Mariusz Zielke opi-
suje losy działającego na styku gospodarki i polityki 
oligarchy Zenona Maciarza. W sensacyjnej powieści 
politycy szantażują biznesmenów, urzędnicy wymu-
szają haracze w zamian za przychylność, a korzystne 
decyzje KNF można kupić – za pieniądze albo w za-
mian za inne przysługi. „Wyrok” to na pół faktogra-
fi czny opis spraw, którymi Zielke zajmował się przed 
laty jako dziennikarz śledczy „Pulsu Biznesu”. – Te-
raz, kiedy w KNF wybuchła bomba, mam z tej książki 
podwójną satysfakcję – mówi autor „Wyroku”.

Bezpośrednim źródłem tej satysfakcji jest opub-
likowany stenogram z rozmowy Marka Chrzanow-

skiego z bankierem Leszkiem Czarneckim 
– ostrzega go o ryzyku przejęcia kontrolo-
wanych przez niego banków i oferuje pomoc 
w rozwiązaniu problemu. – Mniejsza o treść. 
Szef KNF nie powinien spotykać się z pod-
miotem nadzorowanym w cztery oczy – mówi 
Stanisław Kluza, były przewodniczący tej 
instytucji.

Na rynku fi nansowym panuje przekonanie, 
że to tylko początek kolejnego taśmowego se-
rialu. – Chrzanowski spotykał się z Czarne-
ckim nieraz i za każdym razem stawał się coraz 
bardziej wylewny – twierdzi osoba znająca ku-
lisy sprawy.

Wiadomo, że stawką w tej grze jest nie tylko 
przyszłość nadzoru nad rynkiem fi nansowym, ale i przyszłość 
rządu, który ten nadzór powołał i autoryzował jego działania.

POKÓJ Z WIDOKIEM
Blisko dekadę temu, wkrótce po swoim powstaniu, 
Komisja Nadzoru Finansowego kupiła od państwowej 
wtedy spółki Ciech siedzibę w centrum Warszawy. Jej 
strategicznym punktem był tak zwany pokój naroż-

ny, na pierwszym piętrze, z widokiem na gmach TVP. 
To tutaj szefowie KNF prowadzili najbardziej pouf-
ne rozmowy. Nad ich dyskrecją czuwały „szumidła” 
- urządzenia utrudniające podsłuchiwanie i rejestro-
wanie rozmów.

To właśnie w owym pokoju narożnym Marek 
Chrzanowski przyjął Leszka Czarneckiego. Z opub-
likowanych przez „Gazetę Wyborczą” stenogramów 
ma wynikać, że szef KNF robi podchody w stronę 
bankiera, którego dwa banki (Getin Noble i Idea) 
od miesięcy zmagają się z rozmaitymi problemami. 
Z nagranych wypowiedzi Chrzanowskiego – zda-
niem pełnomocnika Czarneckiego Romana Gier-
tycha –wynika, że Zdzisław Sokal, szef Bankowego 

Funduszu Gwarancyjnego, a zarazem przedstawiciel 
prezydenta Dudy w KNF, forsuje restrykcyjny kurs 

wobec Getinu i Idei. Cel? Wywłaszczenie Czarneckie-
go za symboliczną złotówkę i oddanie kontroli nad jego 

bankami innej instytucji fi nansowej. Chrzanowski oferu-
je Czarneckiemu rozwiązanie jego problemów. W zamian 

za zatrudnienie znajomego prawnika ma proponować usu-
nięcie Zdzisława Sokala z KNF i życzliwą pomoc w restruk-

turyzacji. Tym prawnikiem jest Grzegorz Kowalczyk, który 
doradzał m.in. fi rmie cukierniczej „Miś”, należącej do rodzi-

ny żony Marka Chrzanowskiego. Według Czarneckiego szef 
KNF oczekiwał, że polecony przez niego prawnik zarobi oko-

ło 40 mln zł.
8 listopada – siedem miesięcy po spotkaniu z Chrza-

nowskim – Czarnecki zawiadamia prokuraturę. Ale 
postępowanie rusza dopiero po publikacji „Wyborczej”. 

Zanim do siedziby KNF wejdą agenci Centralnego Biura An-
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