
„ONI” I BERLUSCONI

DOMINIKA WIELOWIEYSKA
RAFAŁ WÓJCIK 

Martyna Wojciechowska pracuje wNa-
rodowym Banku Polskim od 11 lat, czy-
li od czasu, gdy rządzący wtedy po raz
pierwszy PiS desygnował na prezesa
Sławomira Skrzypka. Jej kariera przy-
spieszyła, kiedy szefem banku cen-
tralnego został Adam Glapiński, bli-
ski współpracownik Jarosława Ka-
czyńskiego od lat 90. W 2016 r. dosta-
ła awans i została dyrektorem Depar-
tamentu Komunikacji iPromocji NBP,
a jej dochody poszybowały. 

W 2015 r. Wojciechowska zarobi-
ła 114 tys. zł, rok później – już 392 tys.
zł. Do maja 2018 r. była radną sejmi-
ku mazowieckiego z PiS, ale – jak po-
daje OKO.press – zrzekła się wtedy
mandatu i nie złożyła oświadczenia
majątkowego za 2017 r., choć powin-

na. Dodatkowo zasiada jako przed-
stawicielka prezesa NBP w radzie
Bankowego Funduszu Gwarancyj-
nego.

Według naszych informacji awans
dyrektorski dostała w sierpniu 2016 r.
Porównując jej oświadczenia mająt-
kowe sprzed awansu i po nim, osza-
cowaliśmy, że po podwyżce w sierp-
niu zarabia ok. 65 tys. miesięcznie wraz
z premiami, dodatkowymi dochoda-
mi i bonusami. Dla porównania – by-
ły prezes NBP Marek Belka dostawał
w sumie ok. 57 tys. zł miesięcznie. Pen-
sja obecnego szefa banku centralne-
go nie jest znana.

Na nasze szczegółowe pytania do-
tyczące Wojciechowskiej NBP nie od-
powiada. Nie chce podać, kiedy do-
stała awans, ile zarabia wraz z pre-
miami ani jakie ma wykształcenie.
W internecie znaleźliśmy jedynie in-

formację, że ma magisterium z filolo-
gii rosyjsko-ukraińskiej – tak rekla-
mowała Wojciechowską posłanka PiS
Małgorzata Gosiewska przed wybo-
rami samorządowymi w 2014 r.

W przypadku Kamili Sukiennik,
która jest dyrektorką gabinetu Gla-
pińskiego, wykształcenie jest jeszcze
większym problemem. A zasiada ona
w radzie nadzorczej Krajowego De-

pozytu Papierów Wartościowych
(KDPW), gdzie wymagania wobec za-
rządu i rady są wyjątkowo wysokie ze
względu na specjalistyczną działal-
ność na rynku finansowym.

NBP nie odpowiada nam na py-
tanie dotyczące wykształcenia pani
dyrektor Sukiennik. Zapewnia jed-
nak, że przez kilkanaście lat zajmo-
wała się „zagadnieniami, które umoż-
liwiły jej zdobycie doświadczenia,
umiejętności oraz wiedzy z zakresu
zarówno zagadnień funkcjonowania
spółek prawa handlowego, instytu-
cji administracji publicznej, banku
centralnego, w szczególności sposo-
bu i zasad funkcjonowania rynków
finansowych”. NBP pisze też, że Su-
kiennik uczestniczyła w wielu kon-
ferencjach i seminariach o profilu
ekonomicznym. Z mediów społecz-
nościowych dowiemy się, że studio-

wała zaocznie reklamę w Wyższej
Szkole Promocji.

Jednak wśród aktów prawnych,
które regulują działanie KDPW, jest
dyrektywa unijna zlipca 2014r. wspra-
wie centralnych depozytów papierów
wartościowych. Czytamy w niej, że
„w skład organu zarządzającego wcho-
dzą członkowie cieszący się dobrą opi-
nią ireprezentujący odpowiednią kom-
binację kompetencji, doświadczenia
oraz znajomości podmiotu i rynku”.
Przepis ten dotyczy także rady nad-
zorczej. 

Obsadę stanowisk w KDPW musi
zaakceptować Komisja Nadzoru Fi-
nansowego. Jest to tzw. autoryzacja
pozwalająca tej spółce na świadcze-
nie europejskich usług jako centralny
depozyt papierów wartościowych.
Ale KNF zwleka z autoryzacją od pół-
tora roku. ! Czytaj też – s. 7

Zadziwiające kariery w Narodowym Banku Polskim

DWÓRKI ADAMA GLAPIŃSKIEGO
u Bank centralny nie chce potwierdzić kompetencji Martyny Wojciechowskiej i Kamili Sukiennik, najbliższych

współpracownic prezesa Glapińskiego. Wojciechowska zarabia ok. 65 tys. zł miesięcznie! A Sukiennik mogła się
znaleźć w ważnej instytucji finansowej wbrew dyrektywie UE

DROŻEJE
PRĄD,
DROŻEJĄ
MIASTA
W górę stawki
komunikacji, 
opłaty za parkowanie,
bilety wstępu...  
No i nie będzie części
inwestycji - s. 6

ŚWIATOWE KINO ZNÓW 
ROBI SIĘ POLITYCZNE

SAMORZĄDY

123RF GIANNI FIORITO

PIENIĄDZE EKSTRA
DZIURAWA OCHRONA KOBIET

Ciąża? 
Tracisz pracę
W kwietniu mBank dał jej awans 
i podwyżkę, ale już w październiku 
nie przedłużono z nią umowy – zaszła 
w ciążę. Kindze i innym kobietom 
w podobnej sytuacji, aby mieć prawo
do zasiłku macierzyńskiego,
pozostają kombinacje – s. 13

SPORT

Dlaczego futbol
nienawidzi gejów
Próbowaliśmy w Polsce prowadzić
badania na temat homoseksualizmu
w piłce nożnej. Natrafiliśmy na mur
milczenia. Dlaczego piłkarze tak
panicznie boją się coming outu?
Rozmowa z profesor socjologii 
– s. 18-19

IDZIE BOOM KAWOWY

Będzie tanio 
i zdrowo
Jeszcze nigdy kawa 
nie miała tak dobrej opinii. 
Naukowcy zachwalają jej
właściwości, nawet zaliczają 
ją do leków, a handlowcy cieszą 
się ze spadku cen 
na giełdzie – s. 12

NAUKA

Co to jest i skąd się
bierze czas
Nikt nie rozwiązał zagadki, dlaczego
mamy wrażenie, że czas płynie tylko
do przodu. Albo: dlaczego pamiętamy
tylko swoją przeszłość, a nie
pamiętamy przyszłości. 
Tomasz Kwaśniewski rozmawia z fizykiem
Andrzejem Draganem – s. 15
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ZMIANY PODATKOWE DLA FIRM W 2019 ROKU INFORMATOR 
W DODATKU MÓJ BIZNES

Marek Belka jako prezes
NBP zarabiał 
ok. 57 tys. zł
miesięcznie – znacznie
mniej niż Martyna
Wojciechowska

Od jutra w kinach
wyczekiwani „Oni” 
- spektakularny portret
trzykrotnego premiera 
w reżyserii Paola Sorrentino i
wykonaniu jego ulubionego
aktora Toniego Servillo - s. 20

+ Rzuć wszystko – oprócz
pracy w korpo – i wyjedź w
Bieszczady. Można tam żyć na
bogato. Pod warunkiem że
zarabiamy gdzie indziej – s. 16
+ Jak wybrać oczyszczacz
powietrza? Gdy nie można liczyć
na rząd, w jakość powietrza trzeba
zainwestować w domu – s. 17
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