
■ Jakie sà przes∏anki powo∏ania tej Komisji?

– Będziemy analizować wszystko, co zdarzyło się od począt-
ku istnienia nowego systemu gospodarczego w Polsce, aż
do dzisiaj. Jest to cały okres polskiej transformacji.
Inicjator tego pomysłu, czyli PiS, wymyślił Komisję w zasadzie
po to, żeby mieć dodatkowy oręż w rozmowach z UniCredito
w czasie sporu o BPH. To właśnie było politycznym tłem po-
wstania tego ciała. Moim zdaniem, inicjatywa ta nie była
do końca przemyślana. Uważam, że te same efekty moż-
na osiągnąć nie za pomocą komisji śledczej, a przez powoła-
nie stałej komisji sejmowej do spraw instytucji finansowych.
Złożyłam w tej sprawie wniosek o zmianę regulaminu Sejmu.
Taka stała komisja, mająca też funkcje kontrolne przypisane
parlamentowi, mogłaby spokojnie prześledzić przebieg wszyst-
kich przekształceń sektora bankowego. Oczywiście również
pod kątem norm ostrożnościowych, które nakazuje nadzór
bankowy. Jestem zdania, że można było spokojnie nad tym
popracować, wyciągnąć odpowiednie wnioski legislacyjne, al-
bo przynajmniej zamknąć i podsumować pewien etap histo-
rii bankowości polskiej. Stało się jednak inaczej. Przypuszczam,
że ta Komisja, poza istotną warstwą merytoryczną, będzie
mocno upolityczniona. Już teraz niektórzy zacierają ręce, szy-
kując się na przesłuchania różnych świadków.... Wszystko za-
leży więc od tego, czy posłowie będą chcieli wsłuchiwać się
w argumenty merytoryczne, czy będą szukać pretekstu do te-
go, aby politycznie zniszczyć konkurenta z innej partii. Chcia-
łabym, żeby tak się nie stało, jednak obserwując różne kulu-
arowe zapowiedzi, można spodziewać się wszystkiego. 

■ Kto powinien obawiaç si´ Komisji?

– Wszyscy, którzy kiedyś byli sprawcami wystąpienia niepra-
widłowości – powinni się jej bać. Jednak każdy człowiek jest
z natury rzeczy istotą omylną. Jeżeli zdarzały się więc jakieś
uchybienia proceduralne czy inne – trzeba je racjonalnie wy-
jaśnić. Nie chciałabym jednak, żeby Komisja wzbudzała strach.
Powinna raczej wywołać zaciekawienie. Zwłaszcza tych, któ-
rzy brali udział we wszystkich zdarzeniach w sektorze ban-
kowym i są ciekawi jego funkcjonowania po latach, dowia-
dując się przy tej okazji, jak to oceniają inni oraz w jakim
kierunku zmierza polska bankowość. Ja wolę dopatrywać się
dobrych, a nie złych intencji. 

■ Czy cena takiej edukacji w atmosferze sensacji nie jest zbyt
wygórowana i niepotrzebna polskiemu systemowi bankowemu?

– Sama jestem ciekawa, jaki ton pracom Komisji będą chcie-
li nadać moi koledzy z Komisji. Myślę, że na samym starcie
nie należy przesądzać o intencjach. Być może wszystko bę-
dzie zmierzać w pozytywnym kierunku. Wystarczy spojrzeć
na polski nadzór bankowy i bardzo wysokie, wyśrubowane
wprost wymagania, które stawia się naszym bankom. Rozu-
miem względy ostrożnościowe i chęć ochrony depozytów, bo
to przecież jest głównym zadaniem nadzoru. Dlatego co do in-
tencji nie mam żadnych wątpliwości. Jednak zasady obowią-
zujące u nas w tym zakresie są bardzo restrykcyjne. Kto wie?
Może już przyszedł czas, by surowe wymagania złagodzić,
dać więcej oddechu, swobody? Być może i do takich wnio-
sków dojdziemy.

■ Wi´kszoÊç bankowców obawia si´ jednak, ˝e prace Komisji
mogà podwa˝yç zaufanie do polskiego systemu bankowego. Czy
podziela Pani t´ trosk´?

– Takie obawy mogą się pojawiać. Naszą rolą jest, żeby do te-
go nie doszło. Polska jest krajem, w którym z usług bankowych
nie korzysta jeszcze zbyt wiele osób. Nie chodzi tu jedynie o do-
stępność do rozmaitych usług i produktów bankowych. Nie-
stety nasze społeczeństwo ma zbyt niskie dochody, z drugiej
strony niewystarczająca jest wśród Polaków edukacja w za-
kresie umiejętności zarządzania własnymi pieniędzmi. Dużą
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rolę w tej dziedzinie mają do spełnienia
również same banki. Szukając nowych
klientów, powinny tłumaczyć, że korzy-
stanie z rozmaitych usług i produktów
nie jest kłopotliwe. Sądzę, że banki po-
winny również w większym stopniu
dzielić się ryzykiem z klientami w przy-
padku niektórych kredytów. Tym bar-
dziej że po okresie, gdy było dużo
nieściągalnych pożyczek, nastąpiła zna-
cząca poprawa. Stwarza to warunki
do złagodzenia polityki w dziedzinie za-
bezpieczenia przed ryzykiem. Warto za-
tem zachęcać i przyzwyczajać klientów
do korzystania z usług bankowych. Pie-
niądz, jak wiadomo, lubi ciszę. Publicz-
ne rozstrzyganie pewnych zawiłych
spraw mu nie służy. Jednak ludzie po-
winni wiedzieć, że powierzając banko-
wi pieniądze, mają do czynienia z insty-
tucją, która chce być pomocna, a nie
zabiega jedynie o swoje zyski. Banki mu-
szą też wykreować wizerunek wzbudza-
jący duże zaufanie społeczne. Wówczas
zyskają więcej klientów i stworzą pod-
stawę do rozwoju całego systemu. 

■ Z badaƒ wynika jednak, ˝e klienci wy-
soko oceniajà wiarygodnoÊç banków. Czy
Komisja tej oceny nie podwa˝y?

– Nie byłam zwolennikiem powołania
tej Komisji i nie chcę się tłumaczyć za ini-
cjatorów tego pomysłu. Ona jednak po-
wstała. Dlatego nie ma w tej chwili sen-
su rozważać „co by było, gdyby...?”.
Należy natomiast tak pokierować jej pra-
cami, żeby tego typu zagrożeń było jak
najmniej. Zadecyduje o tym postawa
członków Komisji. Przekonamy się,
na czym będzie im zależeć. Czy będą dą-
żyli do uzyskania spektakularnych, sen-
sacyjnych efektów, które znajdą się
na pierwszych stronach gazet, czy też
podejmą benedyktyńską pracę, która
– patrząc na zakres prac Komisji – jest
jak najbardziej pożądana. Moim zda-
niem, jeszcze jest zbyt wcześnie, żeby
przesądzać o stylu jej pracy.

■ Jednak sk∏ad i proporcja udzia∏u po-
szczególnych partii w Komisji mogà wska-
zywaç na to, ˝e cia∏o to b´dzie mia∏o bar-
dziej charakter polityczny ni̋  merytoryczny...

– Uważam, że to błąd PiS-u. Biorąc
pod uwagę zakres prac Komisji, należało
zadbać o jak największą harmonię i rów-
nowagę. Spór z Platformą Obywatelską,
o to, czy będzie w niej dwóch czy trzech
przedstawicieli, był zupełnie niepotrzeb-
ny. Tym bardziej że „naciągnięto” tutaj
matematykę w sposób niewiarygodny.
Sądzę, że uzyskanie takiej przewagi przez
koalicję nie jest dobre. Poprzednie komi-
sje sejmowe miały zupełnie inny charak-
ter. Wtedy byliśmy w koalicji rządzącej,

ale zgadzaliśmy się na to, żeby przewod-
niczyli im posłowie z innych opcji. Wy-
starczy wskazać „Komisję Orlenowską”
czy „Komisję Rywina”. Jak widać, w przy-
padku „Komisji bankowej” PiS chce mieć
pewność, że wszystko to, co powstanie
w głowach polityków tej partii – będzie
przegłosowane. Myślę, że zupełnie nie-
potrzebnie tak zrobiono.

■ W tej chwili w Polsce dzia∏a 55 ban-
ków komercyjnych. Wi´kszoÊç z nich nale-
˝y do kapita∏u zagranicznego. Jakie sà mo˝-
liwoÊci badania procesów prywatyzacyjnych
w kontekÊcie póêniejszych przej´ç polskich
banków przez podmioty zagraniczne?

– Możliwości te nie są wielkie, ponieważ
o ile można sprawdzić całą procedurę
prywatyzacji pierwotnej, której doku-
mentacja znajduje się w Ministerstwie
Skarbu czy w Ministerstwie Finansów,
o tyle późniejsze przejęcia są już często
obwarowane tajemnicą handlową pod-
miotów, które nie powinny być przed-
miotem zainteresowania Komisji. Nato-
miast niektórzy jej członkowie uważają,
że Parlament stoi ponad wszystkim. To
nieprawda. Istnieją normy, które kre-
owane są przez sam ten Parlament. Mó-
wią one, jak należy się zachować w przy-
padku tajemnicy służbowej, handlowej,
bankowej. Każda z nich jest szczegóło-
wo opisana w poszczególnych ustawach.
Tych ustaw trzeba będzie przestrzegać. 

■ Czy na pracach Komisji stracà te ban-
ki, które jeszcze wcià˝ sà w polskich r´-
kach, a zyskajà te, które nale˝à do podmio-
tów zagranicznych? Przecie˝ na rynku trwa
walka o przewag´ konkurencyjnà?

– Oby tak się nie stało. Nie wierzę w to,
że zagraniczne banki, które dzisiaj ope-
rują na polskim rynku, będą unikać do-
brych kontaktów z Komisją. Świadczyć
to będzie również o ich wiarygodności.
Przecież po pierwszej lub drugiej odmo-
wie udostępnienia dokumentacji wy-
tworzy się opinia o tym, że być może
mają one coś do ukrycia... 

■ Jednak Komisji ∏atwiej b´dzie si´gnàç
po dokumentacj´ podmiotów polskich ni˝
na przyk∏ad nale˝àcych do grupy UniCredito.

– Myślę, że nie będzie problemu z dotar-
ciem do dokumentów Pekao SA, gdy ten
bank był ośrodkiem konsolidującym czte-
ry inne (pisaliśmy specjalną ustawę na te-
mat zasad łączenia czterech banków).
Na pewno też będzie można sięgnąć
do umowy prywatyzacyjnej tej instytu-
cji. Jednak jasne jest, że do dokumentów
UniCredito dostęp będzie trudniejszy.
Z drugiej strony, nie należy zapominać
o tym, że Polska ma jeszcze tam swoje
niewielkie udziały. Dlatego ma także za-

gwarantowany dostęp do informacji. Za-
sadniczy problem polega jednak na tym,
czy będziemy wiedzieli, o co mamy za-
pytać? Niestety, nie ma myśli przewod-
niej naszych dociekań. Nie ma nawet
ogólnej koncepcji. Proponowałam, że
na początek należałoby uporządkować
materię i nałożyć na oś czasu kilka naj-
ważniejszych kwestii. Chodzi tu przede
wszystkim o zdarzenia, które miały miej-
sce, ale również i o otoczenie prawne (bo
ono się przecież przez te lata zmieniało),
także o kwestie nadzoru. Pamiętajmy, że
na początku bankami zajmowało się Mi-
nisterstwo Finansów, następnie powstał
nadzór bankowy, a jeszcze później te
sprawy rozstrzygane były przez Minister-
stwo Skarbu. Jak widać, bardzo wiele się
działo na przestrzeni tych kilkunastu lat. 
Nie wszyscy z nas pamiętają poszcze-
gólne fakty i zdarzenia, więc po to, że-
by rzetelnie coś oceniać, najpierw trze-
ba wiedzieć, jak doszło do obecnej
sytuacji. W jaki sposób kształtował się
system bankowy i rynek. Mając taką
wiedzę, łatwiej odpowiedzieć na pyta-

nie, dlaczego dokonywano takich, a nie
innych wyborów, jeżeli chodzi o inwe-
storów, którzy się pojawili. Łatwiej też
będzie odpowiedzieć na pytanie, czy
prawdziwa jest teza, którą przekazano
w uzasadnieniu powołania Komisji
– o nadmiernej koncentracji kapitału za-
granicznego w polskim systemie banko-
wym. Wszystkie dokumenty i wylicze-
nia podważają tę tezę, ale jej inicjator,
czyli PiS – twierdzi inaczej... Może się
tak zdarzyć, że „prawda partyjna”, oka-
że się silniejsza od „prawdy merytorycz-
nej”. Właśnie dlatego złożyłam propo-
zycję porządkującą pewne podstawowe
zagadnienia. Mimo oburzenia części
członków Komisji, zgodzono się na swe-
go rodzaju „minimalny raport otwar-
cia”. Moim zdaniem, należy do analizy
zdarzeń podejść bardzo rzetelnie i pod-
jąć próbę znalezienia konkretnego celu
dla Komisji. 

Rozmawia∏ Janusz Grobicki

Temat numeru  – Komisja Âledcza
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