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Kto jest kim w imperium wpływ

“Ludowa pajęczyna”, “Pazerne Stronnictwo Lewizn
największe media. Oczywiście PSL zawsze słynęło
kolesiostwo i nepotyzm to nie są wady wyłącznie lu
rządowym PSL wcale nie jest tą stroną, która korzys
siebie partia Waldemara Pawlaka, jest znacznie mn
zawłaszcza Platforma Obywatelska. Różnica jest ta
zdobycze (co widać choćby po nazwiskach krewnyc
natomiast partia Tuska często maskuje swój “skok n
uchodzą za “bezpartyjnych fachowców”, choć w rze
warto przyjrzeć się najbardziej charakterystycznym
spółkach. Oczywiście poniższa lista stanowi tylko w
lokalnym (od województw, przez powiaty, po miasta
może i tysiące.

Robert Apiecionek – wrocławski radny PO poprzed
nadzorczej Jeleniogórskiej Przędzalni Czesankowe

Cezary Banasiński – wieloletni prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wcześniej wiceszef Urzędu Komitetu Inte
2009 r. przewodniczący rady nadzorczej banku PKO BP, od stycznia br. także członek rady nadzorczej PKN Orlen.

Paweł Białek – były wiceszef ABW w rządzie Tuska; zaraz po odejściu ze stanowiska wiosną br. został członkiem rad nadzorcz

Alfred Bieć – były sekretarz Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (z ramienia PZPR) i współpracownik Leszka Balcerowic
nadzorczej PZU.

Marcin Bobowiec – radny sejmiku województwa dolnośląskiego z ramienia PO; jako wrocławski radny poprzedniej kadencji zo
wchodzącej w skład holdingu energetycznego Tauron.

Piotr Borawski – działacz PO z Gdańska, narzeczony córki Ewy Kopacz; członek rady nadzorczej spółki PPHU Zaplecze, nale

Grzegorz Borowiec – od grudnia 2007 r. dyrektor generalny w Ministerstwie Skarbu Państwa; członek rad nadzorczych Telewi

Juliusz Braun – wieloletni poseł UD i UW, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, doradca ministra kultury
wybrany do rady nadzorczej Telewizji Polskiej i od razu delegowany do pełnienia obowiązków prezesa spółki, następnie wybr

Jarosław Charłampowicz – wrocławski poseł PO, były asystent Grzegorza Schetyny; jako radny sejmiku województwa dolnoś
we Wrocławiu, jest także prezesem Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

Tomasz Cyran – rzeszowski prawnik, w 2007 r. bezskutecznie kandydował do Sejmu z listy PO; w 2010 r. członek rady nadzor
członek rady nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu.
Mirosław Czekaj – skarbnik miasta stołecznego Warszawy od początku rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz; od 2009 r. członek
Zbigniew Ćwiąkalski – były minister sprawiedliwości w rządzie Tuska; od czerwca 2010 r. członek rady nadzorczej PZU.
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Henryk Ćwikliński – ekonomista z Uniwersytetu Gdańskiego, w 2005 r. bezskutecznie kandydował do Senatu z listy PO, zasia
2008-2011 członek rady nadzorczej spółki Zarząd Portu Morskiego Gdańsk.

Zbigniew Derdziuk – były minister bez teki w rządzie Tuska; od października 2009 r. prezes ZUS, od czerwca 2011 r. również c

Dariusz Filar – były członek Rady Polityki Pieniężnej, związany ze środowiskiem KLD, zasiada w radzie gospodarczej przy pre
rady nadzorczej PZU, od lipca 2011 r. również członek rady nadzorczej BGŻ.

Zdzisław Gawlik – były wiceminister skarbu w rządzie Tuska, w 2011 r. bezskutecznie kandydował do Senatu z ramienia PO; z
wiceprezesem spółek PGE Energia Jądrowa i PGE EJ 1.

Arkadiusz Gierałt – były szef PO w Lubinie, bliski współpracownik Grzegorza Schetyny; w latach 2008-2010 dyrektor generaln
2010-2012 członek zarządu spółki KGHM TFI, od 2008 r. przewodniczący rady nadzorczej spółki KGHM Letia, w latach 2008-2
Polkomtel.

Aleksander Grad – były minister skarbu, wieloletni poseł i szef małopolskiej PO; w czerwcu br. zrzekł się mandatu poselskiego
Energia Jądrowa i PGE EJ 1, gdzie ma zarabiać 110 tys. zł miesięcznie.
Marcin Idzik – były wiceminister obrony w rządzie Tuska; od czerwca br. wiceprezes grupy Bumar.

Lilla Jaroń – była wiceminister edukacji w rządzie Tuska, wcześniej sekretarz województwa dolnośląskiego i radna PO; po ode
wiceprezesem Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki oraz członkiem rady nadzorczej Hali Stulecia.

Lech Jaworski – były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; jako warszawski radny PO był w latach 2007-2010 prezese
należącymi do samorządu województwa mazowieckiego.

Marek Karabuła – wieloletni wiceprezes Browarów Okocim, znajomy ministra Grada; w latach 2008-2010 prezes spółki Nafta P
Rozwoju Przemysłu, a latach 2010-2012 wiceprezes PGNiG, zasiadał też w radach nadzorczych PKN Orlen i PGNiG, od maja
surowce w Libii.

Jakub Karnowski – były działacz UW, szef gabinetu politycznego wicepremiera Leszka Balcerowicza; od kwietnia br. prezes P

Arkadiusz Kawecki – były członek zarządu firmy Work Service, należącej do senatora PO Tomasza Misiaka, wyrzuconego z p
2008-2012 członek rady nadzorczej KGHM, w 2009 r. dyrektor ds. zasobów ludzkich w PKN Orlen i członek rady nadzorczej or

Marcin Kędracki – wiceprzewodniczący sejmiku województwa śląskiego z ramienia PO; prezes Gliwickiej Agencji Turystyczne
Górnośląskiego Towarzystwa Wodociągów.

Krzysztof Kilian – współzałożyciel KLD, przyjaciel i doradca Donalda Tuska, były minister łączności w rządzie Suchockiej; w la
Polkomtel, członek rad nadzorczych banku PKO BP i spółki PL.2012, od marca br. prezes Polskiej Grupy Energetycznej.

Dariusz Jacek Krawiec – menedżer z doświadczeniem w sektorach finansowym i metalurgicznym, ekspert ekonomiczny PO; o
(zastąpił powołanego zaledwie kilka miesięcy wcześniej specjalistę z branży paliwowej).
Jerzy Kubara – biznesmen z regionu wałbrzyskiego, w 2001 r. bezskutecznie kandydował do Senatu z ramienia PO; w latach
Totalizatora Sportowego.

Marcin Kulicki – były wiceprezydent Siedlec z ramienia PO, niegdyś funkcjonariusz ZOMO; w latach 2009-2012 prezes Krajow

Adam Leszkiewicz – były wiceminister skarbu w rządzie Tuska, wcześniej dyrektor gabinetu Aleksandra Grada jako wojewody
dyrektor generalny Zakładów Azotowych Kędzierzyn.

Paweł Lisiewicz – dyrektor gabinetu prezydenta Komorowskiego, były szef młodzieżówki UW, rzecznik prasowy ministra Grada
nadzorczej spółki Presspublica, od marca 2010 r. członek rady nadzorczej koncernu energetycznego Enea, od kwietnia 2011 r
Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Marek Litka – działacz gdańskiej PO; w latach 2008-2010 wiceprezes spółki PERN “Przyjaźń”, równocześnie członek rady nad
Gdańsk.
Jerzy Marciniak – były dyrektor Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie w czasach, gdy wojewodą był Aleksander Grad; od 2008
Mościcach, od 2011 r. również Zakładów Azotowych Kędzierzyn.
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Krzysztof Opawski – były minister infrastruktury w rządzie Belki; od grudnia 2007 r. przewodniczący rady nadzorczej PKP.
Jerzy Osiatyński – doradca prezydenta Komorowskiego, były minister finansów w rządzie Suchockiej, wieloletni poseł UD i U
nadzorczej banku PKO BP.

Hubert Papaj – wiceprezydent Jeleniej Góry z ramienia PO, były asystent posłanki Beaty Sawickiej; w poprzedniej kadencji jak
zarządu spółki Jeleniogórskie Elektrownie Wodne.

Leszek Pawłowicz – ekonomista z Uniwersytetu Gdańskiego, od 1990 r. wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkow
prezes rady Giełdy Papierów Wartościowych, od 2010 r. członek rady nadzorczej PKN Orlen.

Marzena Piszczek – była dyrektor delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa w Krakowie z nominacji ministra Grada; w latach 2
banku PKO BP, od 2008 r. przewodnicząca rady nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach, od sierpnia 2009 r. c
2011 r. wiceprezes spółek PGE Energia Jądrowa i PGE EJ1.

Jerzy Pokój – przewodniczący sejmiku województwa dolnośląskiego z ramienia PO; od 2008 r. członek rady nadzorczej spółk

Jerzy Pruski – doradca prezydenta Komorowskiego, były członek Rady Polityki Pieniężnej, zastępca Leszka Balcerowicza w N
BP.

Andrzej Rzońca – członek Rady Polityki Pieniężnej z rekomendacji PO, były asystent i doradca Leszka Balcerowicza; w latach
Totalizatora Sportowego.

Andrzej Saja – były szef młodzieżówki UW i PO; w latach 2008-2011 prezes Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki, od września 2

Joanna Schmid – była wiceminister skarbu w rządzie Tuska; od września 2010 r. wiceprezes koncernu energetycznego Tauro
Jarosław Siergiej – były szef szczecińskiej PO; od 2008 r. prezes spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
Liliana Sonik – żona eurodeputowanego PO Bogusława Sonika; od czerwca 2011 r. wicedyrektor kanału TVP Info.

Robert Soszyński – były burmistrz warszawskiego Mokotowa i przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego z ramie
konkursu na prezesa spółki PERN “Przyjaźń”.
Joanna Strzelec-Łobodzińska – była wiceminister gospodarki w rządzie Tuska; od maja 2011 r. prezes Kompanii Węglowej.
Ryszard Strzyżewicz – członek władz gdyńskiej PO; od 2008 r. prezes spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk.

Joanna Stuglik – działaczka PO z Oświęcimia; w latach 2008-2010 członek rady nadzorczej PGNiG, w 2010 r. członek rady na

Rafał Wardziński – były wicedyrektor departamentu w Ministerstwie Skarbu Państwa, wcześniej działacz szczecińskiej PO; w l
PERN “Przyjaźń”, gdańskiego Siarkopolu, Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, grupy Lotos, od kwietnia br. prez
członek rady nadzorczej koncernu energetycznego Tauron.

Maria Wasiak – była szefowa UW w Radomiu, kierowała gabinetem politycznym ministra transportu Tadeusza Syryjczyka; od g
wiceprezes tej spółki.

Jacek Weksler – były szef gabinetu politycznego ministra Bogdana Zdrojewskiego, później wiceminister kultury; od czerwca 2
Programowej TVP.

Piotr Wielowieyski – syn byłego polityka UD i UW Andrzeja Wielowieyskiego, brat Dominiki Wielowieyskiej, dziennikarki “Gaze
szefowej departamentu spraw zagranicznych w Kancelarii Premiera Tuska; w latach 2008-2012 członek rady nadzorczej PKN

Wiktor Wojciechowski – uczeń Leszka Balcerowicza, z którym współpracował w NBP, a obecnie w fundacji Forum Obywatelsk
rady nadzorczej Totalizatora Sportowego.
Krzysztof Zalibowski – członek władz radomskiej PO, bliski współpracownik Ewy Kopacz; prezes spółki PGE Electra, członek
Energetycznej, w latach 2008-2012 przewodniczący rady nadzorczej Narodowego Centrum Sportu.
(opr. Paweł Siergiejczyk)
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