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SŁUŻBA CYWILNA

SPOŁECZEŃSTWO

Zbyt polityczny?

Wysyp samozwańczych
prezydentów

Szef biura ministra Michała Kurtyki, choć zabrania mu tego
prawo, nie kryje się z sympatią do PiS.
IZABELA KACPRZAK

Zdjęcie Przemysława Bednarskiego, które zniknęło z mediów
społecznościowych po tym, jak sprawą zaczęła interesować się „Rz”
W listopadzie 2019 roku
wraz z odwołaniem ministra
środowiska Henryka Kowalczyka wygasł stosunek pracy z
tym resortem również Przemysława Bednarskiego. Otrzymał
więc odprawę oraz ekwiwalent
za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Tyle że po kilku
dniach został powołany na
dyrektora biura nowego ministra klimatu, który nie utworzył
politycznego gabinetu w swym
resorcie. Dodatkowo Przemysław Bednarski zasiada dziś w
trzech radach nadzorczych:
BOŚ Banku, PEC Geotermia
Podhalańska i od 2018 r. w
Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Może zarabiać nawet ponad 20
tys. zł z samych rad nadzorczych plus kilkanaście tysięcy
złotych jako dyrektor ministra.
Bednarski został więc urzędnikiem, który podlega ustawie o
służbie cywilnej, która powstała
„W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego
i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa” (art. 1
ustawy). Naruszenie zasady
neutralności politycznej może

być podstawą wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez
rzecznika dyscyplinarnego
urzędu na polecenie dyrektora
generalnego lub kierownika
urzędu lub postępowania dyscyplinarnego. Każdą sprawę
bada się indywidualnie. Za
ciężkie naruszenie obowiązków
członka korpusu służby cywilnej urzędnik może zostać
zwolniony z jego winy.
Zapytaliśmy resort, co sądzi
o politycznych poglądach dyrektora, a także jego samego.
„Ministerstwu Klimatu nie są
znane przypadki manifestowania poglądów politycznych
przez p. Przemysława Bednarskiego w trakcie realizacji obowiązków służbowych. Ministerstwo nie śledzi prywatnych
profili społecznościowych
swoich pracowników i nie posiada wiedzy na temat publikowanych tam treści” – odpisało
nam biuro prasowe resortu.
Sam Bednarski nie odniósł się
do tych kwestii. Kilka godzin po
zadaniu mu pytań, z portali
społecznościowych usunął
wszystkie zdjęcia i wpisy, w
których wskazywał, że jest
sympatykiem PiS.
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O najnowszym „tymczasowym
prezydencie na uchodźstwie”
Władysławie Januszu Małkowiczu niewiele wiadomo. Nie
jest aktywny w mediach, nawet w społecznościowych. O
tym, że uznał się za głowę
państwa, wiadomo dzięki
lekturze tytułu „Dzienniki
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”. Nazywa się tak jak najważniejszy dziennik urzędowy państwa polskiego, jednak
widnieje na nim orzeł w koronie z krzyżem i jest wydawany
w Wielkiej Brytanii przez
zwolenników konstytucji
kwietniowej z 1935 roku.
W „Dziennikach..." z 22
czerwca 2020 roku opublikowano oświadczenie Małkowicza: „Zoobligowany wyjątkowymi wydarzeniami światowymi jako Przewodniczący
Rady Stanu Rzeczypospolitej
Polskiej na Uchodźstwie na
mocy Suwerena, a w związku
z kryzysem na Urzędzie Prezydenta w Kraju i na Obczyźnie i zgodnie z Art. 23 Konstytucji Rzeczypospolitej z dnia
23 kwietnia 1935 roku podjąłem wspólnie po konsultacji w
dniu 21 czerwca 2020 roku z
Wiceprzewodniczącym Rady
Stanu Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie decyzję
o pełnieniu tymczasowo
Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na
Uchodźstwie”.
Profesor Rafał Pankowski,
specjalista od ruchów prawicowych z Collegium Civitas i
Stowarzyszenia Nigdy Więcej,
mówi, że aktywizacji samozwańczych liderów marzących
o obaleniu demokracji sprzyja czas pandemii. – Interpretowałbym to też w kontekście
szerszego kryzysu kultury

demokratycznej, wartości
państwa prawa i legitymizacji
instytucji – dodaje. Powód?
Ostatnio nastąpił wysyp samozwańców.
Do niedawna najbardziej
znaną postacią tego typu był
Jan Zbigniew Potocki. Uważa
się prawowitego prezydenta w
myśl konstytucji kwietniowej,
następcę Juliusza Nowiny-Skolnickiego. Ten ostatni był
nieuznawanym przez większość środowiska emigracyjnego „Prezydentem Wolnej Polski na Wychodźstwie”, tworzącym alternatywne struktury
władzy wobec np. Ryszarda
Kaczorowskiego. O Potockim
stało się głośno kilka miesięcy
temu, gdy zgłosił swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich, lecz ostatecznie nie
udało się mu zebrać 100 tys.
podpisów.

Nowy „prezydent”
niczym prawdziwa
głowa państwa
wydaje zarządzenia
i rozdaje stanowiska
Z lektury „Dzienników
Ustaw...” wynika, że po tym,
gdy Potocki postanowił wystartować w wyborach prezydenckich, Małkowicz uznał, że
doszło do „zrzeczenia się
urzędu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie”. Kolejnym krokiem
było ogłoszenie się prezydentem przez niego samego.
Szybko zyskał konkurencję.
4 lipca, niespełna dwa tygodnie po nim, za „prezydenta
Polski ad interim” (tymczasowo – red.) uznał się Mariusz
Max Kolonko. To były korespondent TVP w Stanach
Zjednoczonych, który kilka lat
temu przeniósł działalność do
internetu, gdzie prowadzi tele-

wizję MaxTV. Na najwyższych
szczeblach „władzy” jeszcze
tłoczniej zrobiło się 5 sierpnia.
Wtedy prezydentem, tym razem z przyrostkiem „in spe”,
czyli „oczekującym”, ogłoszono prof. Włodzimierza Juliana
Korab-Karpowicza, filozofa z
Uniwersytetu Opolskiego. Dyplom nominacyjny otrzymał z
rąk Wojciecha Edwarda
Leszczyńskiego, uważającego
się za króla Polski.
Gdy o sprawie napisała
„Rzeczpospolita”, filozof tłumaczył, że został wybrany „w
tradycyjnej procedurze wyborczej spośród kilkudziesięciu kandydatów”. Problem w
tym, że na liście potencjalnych kandydatów, którą
stopniowo okrajali zwolennicy samozwańczego króla, były
takie postaci, jak działaczka
antyszczepionkowa Justyna
Socha, pseudolekarz Jerzy
Zięba, a nawet legalny prezydent Andrzej Duda. Większość z nich prawdopodobnie
nie miała pojęcia, o jaki urząd
walczy.
Korab-Karpowicz jako jedyny spośród trzech nowych
samozwańców nie porywa się
na rządzenie. Inni robią to z
pełną rozciągłością. Np. Mariusz Max Kolonko 8 sierpnia
wydał dyrektywę, na mocy
której rozwiązał Radę Mediów Narodowych, a z nazwy
TVP usunął słowo „Polska” do
czasu uzyskania dodatniego
salda przez tę spółkę. Z kolei
3 sierpnia Władysław Janusz
Małkowicz wydał zarządzenie
o budowie kilkudziesięciu
transatlantyków, które mają
służyć Polakom z zagranicy
do odwiedzania Polski. „Minimalny czas pobytu w Ojczyźnie wynosi jeden miesiąc” –
zaordynował.
– Działalność takich osób
jest drobnym przyczynkiem
do tego, że żyjemy w dobie
nieufności do władzy, a system
oparty na państwach narodowych, przeżywa kryzys – komentuje politolog z UW prof.
Rafał Chwedoruk.
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KO nie ma pojęcia, do czego dąży
Szanownemu Panu

Piotrowi Bugajskiemu
wyrazy szczerego wsparcia
i głębokiego współczucia
w trudnych chwilach po śmierci

Mamy
składają

Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego
Prokurator Krajowy
Zastępcy Prokuratora Generalnego
Zastępca Prokuratora Krajowego

Premier, mianując bliskich
sobie ministrów, zaznacza
swoje poletko – mówi
Władysław Teofil
Bartoszewski, poseł PSL.

ministrów, których uważa za
swoich, to nikt mu tych
ministrów nie wymieni za
dwa miesiące. W ten sposób
zaznacza swoje poletko.

MICHAŁ KOLANKO

Czy opozycja znajduje się
w kryzysie po zamieszaniu
z ustawą o podwyżkach
dla posłów?
To nam nie pomogło,
opozycja znajduje się w
bardzo trudnej sytuacji,
głównie dlatego, że
największa partia opozycyjna
nie ma zielonego pojęcia, do
czego dąży. Co innego mówi
przewodniczący Budka, co
innego prezydent
Trzaskowski, a co innego były
przewodniczący Schetyna.
Trudno się rozmawia i
prowadzi wspólną politykę z
partią, w której jest nawet
więcej niż trzech tenorów.
Inicjatywa podwyżek wyszła
od partii rządzącej, bo tylko
ona ma moc sprawczą. Ale był
konsensus wszystkich partii z
wyjątkiem Konfederacji,
która nie uczestniczyła w
żadnych rozmowach, bo nie

Co pan sądzi o zmianie na
stanowisku szefa dyplomacji?
Pan minister Czaputowicz
był nazwany przez pana
prezesa Jarosława
Kaczyńskiego
eksperymentem. Skutek tej
nominacji był taki, że nie miał
żadnej kontroli nad swoim
resortem, ani wewnętrznej,
bo tam rządzi dyrektor
generalny, ani nad polityką
zagraniczną – bo to było
bezpośrednio w rękach pana
premiera i prezesa
Kaczyńskiego. W związku z
tym to, czy pan Czaputowicz
był ministrem, czy nie był, nie
miało żadnego znaczenia, bo
nie wpływał on na naszą
politykę zagraniczną.
Profesor Rau też nie będzie
wpływał?

ROBERT GARDZIŃSKI
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MAT. PRAS.

Przemysław Bednarski na
profilowym zdjęciu na Facebooku uśmiecha się na tle baneru
„Ministerstwo środowiska”
(obecnie Ministerstwo Klimatu) z wybijającą się na pierwszy
plan naklejką „Duda2020”. W
portalach społecznościowych
można zobaczyć także jego
zdjęcie z narzeczoną na wieczorze wyborczym prezydenta
Andrzeja Dudy w Pułtusku, jak
również przeczytać, że jego
zainteresowania to „kobiety”,
przekonania religijne „chrześcijanin – katolik”, a poglądy
polityczne to „Prawo i Sprawiedliwość”.
Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że 25-letni Przemysław Bednarski to
dyrektor biura ministra klimatu Michała Kurtyki – członek
korpusu służby cywilnej, któremu prawo zakazuje publicznego manifestowania poglądów politycznych.
Służba cywilna na oficjalnej
stronie wyjaśnia, na czym ten
zakaz polega. To m.in. lajkowanie wypowiedzi polityków w
internecie, zamieszczanie na
swojej stronie internetowej
logo partii politycznej i demonstrowanie poparcia dla
kandydowania polityka w wyborach.
Przemysław Bednarski, zanim został dyrektorem u ministra Kurtyki, był szefem gabinetu politycznego Henryka
Kowalczyka (i jego doradcą,
kiedy był ministrem w KPRM),
ministra środowiska w rządzie
Mateusza Morawieckiego i to
jemu zawdzięcza oszałamiającą karierę. Co ważne, jako
członek gabinetu politycznego
może wyrażać poglądy polityczne. Jak donosił „Puls Biznesu”, jedna z najbliższych
współpracowniczek Kowalczyka, dyrektorka jego biura poselskiego Jolanta Brańska, jest
ciotką Bednarskiego.

Już trzecia osoba w ostatnich
miesiącach ogłosiła się
lub została ogłoszona
„prawowitym” prezydentem.
Eksperci: to przejaw kryzysu
zaufania do państwa.

Profesor Rau ma lepsze
przełożenia na władzę w PiS.
Był senatorem, wojewodą i
jest posłem PiS, więc
prawdopodobnie ma lepsze
kontakty z władzami partii i
może być mu łatwiej.
Patrzymy na to ze złego
punktu wiedzenia: zmiany nie
polegają na tym, czy ktoś jest
bardziej merytoryczny czy
mniej, czy będzie lepszym
ministrem czy gorszym. Te
zmiany następują przed
rekonstrukcją rządu, a wynika
to z tego, że trwa walka w
obozie Zjednoczonej Prawicy
i jeżeli pan premier
Morawiecki mianuje teraz

była zaproszona.
Przewodniczący Budka się z
tym wszystkim zgadzał.
Oczywiście można twierdzić,
że to wszystko nieprawda, ale
fakty były takie, że wszystkie
partie się na to zgodziły.
Potem nastąpiło załamanie
w KO i wyszło, jak wyszło.

Czy wpłynie to na zaufanie
między partiami opozycyjnymi?
Jak się na coś człowiek
zgadza, to nie powinien
potem twierdzić, że się na to
coś absolutnie nie zgodził –
„głosowałem za, ale się nie
cieszyłem”. Moment był
bardzo zły na przegłosowanie
tej ustawy, ale sprawa
powinna być systemowo
załatwiona, bo podwyżek dla
posłów nie było od 20 lat.
Nie znam innego zawodu,
fachowców, którzy
powiedzieliby, że są gotowi
pracować za te same
pieniądze, a nawet
mniejsze, bo pan prezes
Kaczyński raczył nam
odjąć 20 proc.
/ ©℗
—współpraca Karol Ikonowicz

