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było nielegalne, za chwilę nielegalne nie 
będzie. W ramach dostosowywania pol-
skich przepisów do przepisów unijnych 
Sejm po raz kolejny znowelizował bowiem 
ustawę Prawo bankowe. 7 listopada do Sej-
mu trafi ła złożona przez klub PiS popraw-
ka legalizująca w określonych warunkach 
proces wywłaszczenia. Taka decyzja mia-
łaby zapadać w KNF. Poprawkę ekspre-
sowo przyjęto na pierwszym posiedzeniu 
sejmowej komisji finansów publicznych 
i wkrótce uchwalono w Sejmie. Z nagrania 
przebiegu posiedzenia komisji wynika, że 
na szybkie procedowanie naciskał Marek 
Chrzanowski. Według posłanki Krystyny 
Skowrońskiej z PO, wiceszefowej komi-
sji, tempo prac narusza elementarną zasa-
dę trzech czytań. Skąd ten pośpiech Chrzanowskiego? – Każdy 
sam może wyciągnąć wnioski – mówi Skowrońska.

Osoba blisko związana z rynkiem banków spółdziel-
czych, czyli rozdrobnionymi lokalnymi podmiotami fi-
nansowymi: – O tym, że część małych banków sobie nie 
radzi, wiadomo od dawna. I to głównie one miały być 
adresatami przepisów o przymusowym wywłaszczaniu. 
Chodziło między innymi o maleńki bank z miejsco-
wości Kłomnice. 

Były wysoki urzędnik KNF dodaje: – Pomysł 
na wykorzystanie tych przepisów do operacji na 
Czarneckim mógł pojawić się przy okazji.

Kto miałby przejąć banki Leszka Czarne-
ckiego? Ze stenogramu rozmowy wynika, że 
w grę wchodziły rozbudowujące swoje akty-
wa państwowe banki. Być może także środowi-
sko SKOK-ów. – Od kilku tygodni w gabinecie 
Adama Glapińskiego pracuje Iwona Duda, re-
komendowana na to stanowisko przez koja-
rzonego ze środowiskiem Radia Maryja i SKOK 
ministra Henryka Kowalczyka – mówi osoba 
znająca kulisy sprawy.

Ale na Kongresie 590 furorę zrobiła plotka, że 
banki Czarneckiego miały trafić do biznesowej 
stajni Zygmunta Solorza-Żaka. Po publikacji na-
grań z KNF okazało się, że nie tylko Leszek Czar-
necki dostawał rekomendacje personalne od Marka 
Chrzanowskiego. Wiosną na propozycję zatrudnienia 
wspomnianego już Grzegorza Kowalczyka przystał 
bowiem Plus Bank, kontrolowany przez Solorza-Ża-
ka. Z plotek krążących po rynku fi nansowym wynika, 
że miliarder odwiedził gabinet szefa KNF dzień przed 
tym, jak w Sejmie pojawiła się poprawka do Prawa ban-
kowego. Tej informacji nie udało się nam potwierdzić 
przed zamknięciem numeru.

Po co Solorz miałby odwiedzać w gorącym okresie 
prezesa KNF?

Właściciel Polsatu nie zapowiadał roz-
budowy swoich bankowych aktywów, 
ale wiadomo przecież, że ma do ubicia 
z państwem interes. Od dawna stara się 
o sprzedaż swoich energetycznych akty-
wów grupy PAK którejś z państwowych 
fi rm. Unikająca do tej pory polityczne-
go zaangażowania jego Telewizja Polsat 
wymieniła od wiosny znaczną część kadr 
programów informacyjnych. Nie sposób 
nie zauważyć większej niż choćby w TVN 
przychylności wobec rządu.

NIE MAM NIC DO UKRYCIA
– Atmosfera w tym roku przypomina 
stypę. Niby wszyscy dobrze się bawią, 
ale też zdają sobie sprawę, że fundacja 

Glapińskiego organizuje tę imprezę prawdopodobnie po raz 
ostatni – mówi jeden z uczestników Kongresu 590. Nagra-

na rozmowa Chrzanowskiego z Czarneckim kończy się 
przecież umówieniem spotkania z udziałem prezesa 
NBP Adama Glapińskiego. Krążą plotki, że na dniach 
do prasy trafi ą kolejne nagrania. – Niewykluczone, że 

może istnieć nagranie mojej rozmowy z Czarneckim, 
ale ja nie mam nic do ukrycia – mówił na Kon-

gresie 590 prezes NBP.
Marek Chrzanowski to były student Gla-

pińskiego w SGH. W kierowanej przez niego 
katedrze zrobił doktorat. Także rekomen-
dacji Glapińskiego Chrzanowski zawdzię-
cza nominację do Rady Polityki Pieniężnej. 
– Był kimś w rodzaju jego zastępcy, gdy Gla-
piński wyjeżdżał. Swą błyskotliwą karie-
rę zawdzięcza w dużej mierze jemu – mówi 
były urzędnik KNF.

Glapiński jeszcze w piątek na Kongresie 
590 bronił swego byłego studenta: „Nad-
zorem kierował bez zarzutu”.

Problemy Marka Chrzanowskiego i ich 
widmo nad głową szefa NBP to zapowiedź 

nowego rozdania nie tylko w nadzorze, ale i na 
całym rynku fi nansowym. Glapiński podobno za-
warł strategiczny sojusz z ministrem sprawiedli-
wości Zbigniewem Ziobrą. To miało spowodować, 
że KNF zamknęła drogę do funkcji prezesa GPW 
Rafałowi Antczakowi, wiceprezesowi PKO BP 
i znajomemu Morawieckiego. Za to protegowa-
ny Ziobry, Michał Krupiński, z łatwością uzyskał 
zgodę nadzoru na objęcie funkcji prezesa Pekao 
SA. Teraz nowym przewodniczącym KNF ma zo-
stać człowiek premiera. Mówi się właśnie o Rafale 

Antczaku.   N 
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