Stenogram z 28. posiedzenia Komisji ĝledczej
do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących
ustawĊ z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakáadach wzajemnych
i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych
w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii
oraz do zbadania legalnoĞci dziaáania organów
administracji rządowej badających ten proces (SKGZ)
w dniu 11 lutego 2010 r.

Przewodniczący Komisji Mirosáaw Sekuáa:
Otwieram posiedzenie sejmowej Komisji ĝledczej do zbadania sprawy przebiegu
procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawĊ z dnia 29 lipca 1992 r. o grach
i zakáadach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych
w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do
zbadania legalnoĞci dziaáania organów administracji rządowej badających ten proces.
JesteĞmy w komplecie, wiĊc mamy kworum.
Porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia
obejmuje: przesáuchanie pana
Ryszarda Sobiesiaka, przesáuchanie pana Tomasza Arabskiego i sprawy bieĪące.
Czy są uwagi do porządku dziennego posiedzenia?
ProszĊ paĔstwa, bardzo proszĊ naszych wszystkich goĞci o uciszenie rozmów,
bardzo nam ten gwar przeszkadza. DziĊkujĊ.
W związku z tym stwierdzam, Īe przyjĊliĞmy porządek posiedzenia dziennego.
PrzystĊpujemy do realizacji 1. punktu porządku dziennego posiedzenia:
Przesáuchanie pana Ryszarda Sobiesiaka.
Stwierdzam, Īe na wezwanie komisji stawiá siĊ pan Ryszard Sobiesiak.
Witam pana.
Zgodnie z treĞcią art. 11d ust. 1 ustawy o sejmowej komisji Ğledczej w związku
z art. 233 § 2 Kodeksu karnego pouczam pana, iĪ zeznając przed sejmową komisją Ğledczą,
jest pan zobowiązany mówiü prawdĊ i tylko prawdĊ. Zeznanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy powoduje odpowiedzialnoĞü karną na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego,
który przewiduje sankcje w postaci kary pozbawienia wolnoĞci do lat trzech.
Procedura obliguje mnie do zadania pytania: Czy zrozumiaá pan treĞü pouczenia?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Zgodnie z treĞcią art. 11c ust. 1 i 2 oraz art. 17 ust. 1 ustawy o sejmowej komisji
Ğledczej pouczam pana o nastĊpujących prawach, które panu przysáugują: po pierwsze,
ma pan prawo uchylenia siĊ od odpowiedzi na pytanie, jeĪeli jej udzielenie mogáoby
naraziü pana lub osobĊ dla pana najbliĪszą w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu
karnego na odpowiedzialnoĞü za przestĊpstwo lub przestĊpstwo skarbowe; po drugie,
ma pan prawo odmowy zeznaĔ, gdy jest pan osobą podejrzaną o popeánienie
przestĊpstwa pozostającego w Ğcisáym związku z czynem stanowiącym przedmiot
postĊpowania albo gdy za to przestĊpstwo zostaá pan skazany; po trzecie, ma pan
prawo Īądania, aby przesáuchano pana na posiedzeniu zamkniĊtym, jeĪeli treĞü zeznaĔ
mogáaby naraziü na haĔbĊ pana lub osobĊ dla pana najbliĪszą w rozumieniu art. 115
§ 11 Kodeksu karnego; po czwarte, ma pan prawo odmowy zeznaĔ co do okolicznoĞci,
na które rozciąga siĊ ciąĪący na panu obowiązek zachowania tajemnicy ustawowo
chronionej w przypadkach okreĞlonych w przepisach ustawy o sejmowej komisji
Ğledczej; po piąte, ma pan prawo zgáoszenia wniosku o zarządzenie przerwy
w posiedzeniu komisji; po szóste, ma pan prawo zwrócenia siĊ z wnioskiem
o umoĪliwienie swobodnego wypowiedzenia siĊ w objĊtej przesáuchaniem sprawie; po
siódme, ma pan prawo zwrócenia siĊ z wnioskiem o uchylenie pytania, które w pana
ocenie sugeruje mu treĞü odpowiedzi, jest nieistotne bądĨ niestosowne; po ósme, ma
pan prawo zwrócenia siĊ z wnioskiem o zmianĊ terminu przesáuchania; po dziewiąte,
ma pan prawo záoĪenia wniosku o dokonanie czynnoĞci, które komisja moĪe albo ma
obowiązek podejmowaü z urzĊdu; i, po dziesiąte, ma pan prawo záoĪenia wniosku
o wyáączenie czáonka komisji w trybie art. 5 albo art. 6 ustawy o sejmowej komisji
Ğledczej.
Przypominam teĪ, Īe przebieg przesáuchania jest utrwalany za pomocą urządzenia
rejestrującego dĨwiĊk i obraz, o czym zostaá pan uprzedzony w wezwaniu.
Na podstawie art. 11b ustawy o sejmowej komisji Ğledczej zwracam siĊ do pana z
pytaniem: Czy ustanowiá pan peánomocnika?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak.
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Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Stwierdzam, Īe peánomocnictwo pisemne zostaáo przedáoĪone i znajduje siĊ
w dokumentach komisji.
Czy ktoĞ wnosi zastrzeĪenia do tego peánomocnictwa?
Nie.
W związku z tym stwierdzam, Īe komisja nie wnosi zastrzeĪeĔ do przedáoĪonego
peánomocnictwa.
ProszĊ teraz pana o podanie imion, nazwiska, wieku i zajĊcia.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ryszard Sobiesiak, lat 56, przedsiĊbiorca.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
OĞwiadczam, Īe dane dotyczące miejsca zamieszkania znane są komisji i znajdują
siĊ w aktach sprawy.
Czy byá pan prawomocnie skazany za skáadanie faászywych zeznaĔ lub oskarĪenie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie.
Przewodniczący:
ProszĊ wiĊc wszystkich o powstanie.
Zgodnie z treĞcią art. 11d ustawy o sejmowej komisji Ğledczej nastąpi teraz
odebranie od pana przyrzeczenia.
ProszĊ za mną powtarzaü:
ĝwiadomy znaczenia moich sáów…
Pan Ryszard Sobiesiak:
ĝwiadomy znaczenia moich sáów…
Przewodniczący:
…i odpowiedzialnoĞci przed prawem…
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Pan Ryszard Sobiesiak:
…i odpowiedzialnoĞci przed prawem…
Przewodniczący:
…przyrzekam uroczyĞcie…
Pan Ryszard Sobiesiak:
…przyrzekam uroczyĞcie…
Przewodniczący:
…Īe bĊdĊ mówiá szczerą prawdĊ…
Pan Ryszard Sobiesiak:
…Īe bĊdĊ mówiá szczerą prawdĊ…
Przewodniczący:
…niczego nie ukrywając z tego…
Pan Ryszard Sobiesiak:
…niczego nie ukrywając z tego…
Przewodniczący:
…co jest mi wiadome.
Pan Ryszard Sobiesiak:
…co jest mi wiadome.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
ProszĊ usiąĞü.
Zgodnie z art. 11i ustawy o sejmowej komisji Ğledczej w związku z art. 171 § 1
Kodeksu postĊpowania karnego oraz wczeĞniejszym pouczeniem moĪe siĊ
pan swobodnie wypowiedzieü w sprawie bĊdącej przedmiotem badaĔ komisji. Czy
chce pan z tego prawa skorzystaü?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
ProszĊ, udzielam panu gáosu.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Ja bym chciaá zgáosiü wniosek formalny, panie przewodniczący.
Przewodniczący:
Tak, proszĊ.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Jako peánomocnik pana Ryszarda Sobiesiaka w trybie art. 6 ustawy z dnia 21
stycznia o sejmowej komisji Ğledczej wnoszĊ o wyáączenie czáonka szanownej komisji
pana posáa Zbigniewa Wassermanna z czynnoĞci przesáuchania Ğwiadka Ryszarda
Sobiesiaka. Motywami przemawiającymi za zasadnoĞcią niniejszego wniosku jest
podejrzenie, Īe pan poseá Wassermann nie pozostanie bezstronnym czáonkiem komisji
w trakcie przesáuchania Ğwiadka. Podejrzenie to oparte jest na ujawnionym juĪ przez
pana posáa Wassermanna w ramach posiedzeĔ szanownej komisji stosunku do osoby
Ryszarda Sobiesiaka. Pan poseá Wassermann na posiedzeniu komisji z dnia 20
stycznia 2010 przy przesáuchaniu pana Jacka Cichockiego – okreĞlając Ryszarda
Sobiesiaka – powiedziaá, Īe jest on kryminalistą, mówiąc kolokwialnie, bo jeĪeli ktoĞ
zostaá skazany, to na takie okreĞlenie teĪ, to takiego okreĞlenia teĪ siĊ uĪywa.
Natomiast w dniu 19 stycznia pan poseá Wassermann przy przesáuchaniu pana
Mariusza KamiĔskiego stwierdziá, Īe – mówiąc o kontaktach Ğwiadka posáa
Drzewieckiego, posáa Chlebowskiego i biznesmenów z Podhala – mamy do czynienia
ze zorganizowaną grabieĪą majątku narodowego. NastĊpnie przy przesáuchaniu
Grzegorza Schetyny pan poseá Wassermann stwierdziá: Sobiesiak záamaá prawo,
realizując inwestycjĊ w Karpaczu. Podczas gdy to jest po prostu nieprawda.
O stronniczoĞci pana posáa Wassermanna Ğwiadczyü moĪe równieĪ jego
wystąpienie w radiu TOK FM z 9 lutego o godz. 7.45, gdzie ponownie – odnosząc siĊ
do prac komisji – wskazuje, iĪ ze stenogramu wynikają przecieĪ informacje, Īe
zaáatwiano salony, zaáatwiano kasyna, zaáatwiano przedáuĪenie koncesji na salony,
a takĪe doszáo do skandalu polegającego na tym, Īe umawiający siĊ biznesmeni rynku
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hazardowego, prywatni wáaĞciciele salonów, kasyn potrafili skáoniü przedstawicieli
rządu i szefa komisji finansów do tego, Īeby wpáynąü na treĞü ustawy, usuwając
niewygodne dla siebie zapisy, a wprowadzając takie, jakie są dla nich korzystne.
Wydaje siĊ, Īe te wypowiedzi dostatecznie wskazują na stanowisko pana posáa
Wassermanna wobec Ğwiadka oraz jego udziaáu w badanej przez komisjĊ sprawie.
W stanowisku tym przewaĪa nastawienie pana posáa do Ryszarda Sobiesiaka jako do
przestĊpcy z góry winnemu wszelkich pomówieĔ i insynuacji kierowanych pod jego
adresem przez media lub innych Ğwiadków tej komisji. Takie zachowanie
równowagi... takie zachwianie, przepraszam, równowagi osądów i nastawienia pana
posáa oznacza wprost stronniczoĞü i stanowi uzasadnienie podejrzenia, Īe pan poseá
przy przesáuchaniu Ryszarda Sobiesiaka bĊdzie dąĪyá do udowodnienia swoich z góry
zaáoĪonych twierdzeĔ i teorii o sprawie, a niekoniecznie zmierzaá bĊdzie do poznania
prawdy. W tym stanie wnoszĊ o wyáączenie pana posáa Wassermanna od udziaáu
w dzisiejszym przesáuchaniu.
Odnosząc siĊ jeszcze do uĪytych przez pana posáa Wassermanna okreĞleĔ,
dodatkowo wskazujĊ, Īe nazywanie kogoĞ kryminalistą, nawet po wydaniu wyroku
skazującego, nie jest dopuszczalne. Stanowisko takie prezentowaá juĪ w latach 70. Sąd
NajwyĪszy, który stwierdziá, Īe jednorazowe skazanie kogokolwiek nie daje nikomu
immunitetu co do dalszego piĊtnowania takiego skazanego i nazywania go bez
szczególnej przyczyny i uzasadnienia przestĊpcą, a tym bardziej kryminalistą. Ja tu
wskazujĊ znaną i gáoĞną uchwaáĊ Sądu NajwyĪszego. Stąd teĪ uĪyte przez pana posáa
Wassermanna sáowa okreĞlające Ryszarda Sobiesiaka mogą zostaü uznane za
naruszające jego czeĞü i dobre imiĊ, tym bardziej iĪ, posáugując siĊ wskazanymi
okreĞleniami, pan poseá nie odwoáuje siĊ do Īadnych konkretnych dowodów
mogących uzasadniü takie jego przekonanie.
Z powyĪszego bezsprzecznie wynika, iĪ wypowiedzi pana posáa Wassermanna
uzasadniają wniosek o jego wyáączenie z udziaáu w przesáuchaniu Ğwiadka Sobiesiaka.
NiezaleĪnie od powyĪszego zaznaczam, iĪ wyáączenie pana posáa Wassermanna od
czynnoĞci przesáuchania Ğwiadka Sobiesiaka zagwarantuje prawidáowe i zgodne
z prawem funkcjonowanie wysokiej komisji, tym niemniej iĪ sáowa pana posáa
Wassermanna wygáaszane są z wykorzystaniem autorytetu komisji Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i spisane w protokoáach przesáuchaĔ przed komisją, tym
bardziej czyniü powinny zadoĞü tym normom prawnym, jak i etycznym, podczas gdy
wypowiedzi posáa stoją w sprzecznoĞci choüby z ogólną zasadą, jaką jest
domniemanie niewinnoĞci.
Uprzejmie proszĊ o uwzglĊdnienie tego wniosku.
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Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Przede wszystkim stwierdzam, Īe jest to wniosek zgodny z prawami Ğwiadka.
W związku z tym mam obowiązek poddaü go bez zwáoki pod gáosowanie. Ale
w związku z tym, Īe chciaábym wysáuchaü jeszcze opinii Biura Legislacyjnego KS
w tej sprawie w związku z tym ogáaszam 10 minut przerwy.
DziĊkujĊ.
Przewodniczący:
ProszĊ paĔstwa, wznawiam posiedzenie komisji.
ProszĊ juĪ osoby postronne, Īeby oddaliáy siĊ na swoje miejsca.
CieszĊ siĊ, Īe jest z nami biuro legislacyjne.
Witam panów mecenasów. Bardzo proszĊ o krótkie przypomnienie, ocenĊ tego
wniosku i przypomnienie procedury, jaką w tym przypadku komisja stosuje. Bardzo
proszĊ.
Przepraszam, proszĊ o wyciszenie rozmów.
DziĊkujĊ.
ProszĊ, panie mecenasie. JuĪ wáączony.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Piotr Podczaski:
Zostaá zgáoszony na podstawie art. 6 ustawy o sejmowej komisji Ğledczej. Jest to
wniosek, który oczywiĞcie osoba wezwana, w tym jej peánomocnik, mieli prawo
záoĪyü. Co do procedury rozpatrywania tego wniosku, to o tym mówi art. 5 ust. 2
ustawy. I ta procedura wygląda tak, o czym paĔstwo na pewno doskonale wiecie, Īe
wniosek taki jest gáosowany, a w gáosowaniu nie bierze udziaáu czáonek komisji,
którego wyáączenie dotyczy w tym momencie. To jest tyle co do wniosku.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ za to wyjaĞnienie.
ProszĊ, w związku z tym udzielam gáosu panu posáowi Wassermannowi w celu
odniesienia siĊ do wniosku.
Poseá Zbigniew Wassermann:
DziĊkujĊ, panie przewodniczący.
Jest kwestia formalna. Byü moĪe dobrze by byáo, gdyby panowie odnieĞli siĊ
równieĪ do tego faktu, Īe w komentarzu do ustawy o komisji Ğledczej w art. 6 mowa
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jest o tym, iĪ taki wniosek moĪe zostaü skutecznie prawnie záoĪony najpóĨniej do
momentu uprzedzenia Ğwiadka o odpowiedzialnoĞci karnej za faászywe zeznania.
ĝwiadek zostaá uprzedzony i póĨniej záoĪyá ten wniosek. Ale nie chodzi o to, Īebym
siĊ zasáaniaá formalizmami, bo nie w tym rzecz.
Chciaáem zapytaü Ğwiadka, czy Ğwiadek ma zatarte skazanie?
Przewodniczący:
Przepraszam, ja bym chciaá, Īeby pan siĊ odniósá, Īeby jeszcze nie zaczynaü
przesáuchania.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ale, panie przewodniczący, do mojego oĞwiadczenia jest to informacja istotna. Ja
jej inaczej...
Przewodniczący:
ProszĊ.
Poseá Zbigniew Wassermann:
...nie mogĊ powziąü, jak tylko pytając pana o to...
Przewodniczący:
ProszĊ.
Poseá Zbigniew Wassermann:
...czy paĔskie skazanie zostaáo zatarte, czy nie.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam nic do dodania w tej sprawie.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Panie przewodniczący, a... MoĪe zostawmy.
Panie przewodniczący, no, cóĪ, ja zdawaáem sobie sprawĊ z tego, Īe są powody,
dla których bĊdzie taki wniosek akurat w tej sytuacji záoĪony, chociaĪ nie sądziáem, Īe
to wáaĞnie te, o których powiedziaá wnioskodawca. Dlaczego? Dlatego, Īe mamy do
czynienia z sytuacją, która w potocznym rozumieniu, w potocznym odczuciu, a ja
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pragnĊ przypomnieü, Īe, uĪywając tego mocnego sáowa: kryminalista, zastrzegaáem,
Īe to jest kolokwializm, Īe to jest dobarwienie pewnej sytuacji, która wiąĪe siĊ
z prawomocnym skazaniem za przestĊpstwo korupcyjne, zresztą, co nie jest obojĊtne
dla tej sprawy.
ChcĊ zwróciü równieĪ uwagĊ na to, Īe moja opinia nie wynikaáa z mojego
przekonania, tylko ze znajomoĞci materiaáów, w tym takĪe materiaáów o charakterze
tajnym zawartym w rozpracowaniu nie tym, które jest przedmiotem tej sprawy, ale
tym drugim. Nie chcĊ uĪywaü w tej chwili okreĞleĔ tych rozpracowaĔ. ChcĊ zwróciü
uwagĊ, Īe w materiaáach, które otrzymaliĞmy, jest informacja o tym, Īe 1995 r. Urząd
Ochrony PaĔstwa w stosunku do Ğwiadka podejmowaá dziaáania, które mogáy
wskazywaü na podobną sytuacjĊ, jaka zakoĔczyáa siĊ wyrokiem skazującym. ChcĊ
podnieĞü równieĪ, Īe z materiaáów wynika, Īe Ğwiadek byá w okreĞlonych relacjach
z ludĨmi, którzy funkcjonowali w Ğrodowisku zorganizowanej przestĊpczoĞci. I to
wszystko powoduje, Īe to okreĞlenie, chociaĪ – jak mówiĊ – przesadzone, nie byáo
okreĞleniem bezpodstawnym.
Mówiáem, mówiĊ i bĊdĊ mówiá, Īe na podstawie materiaáów dostarczonych
komisji – szkoda, Īe nie mieliĞmy szans na ich dobre przeanalizowanie, gáównie myĞlĊ
o stenogramach, trudno bowiem tym dokumentom zarzuciü faászerstwo albo
manipulacjĊ – wynika wprost, Īe nie kto inny, tylko Ğwiadek byá bardzo aktywny
w pewnego rodzaju kontaktach, które okreĞlam rodzajem zmowy, a których celem
byáo wyprowadzenie – mówiĊ tylko o jednym z celów – wyprowadzenie z ustawy
o grach i zakáadach wzajemnych zapisów dotyczących dopáat. To nie są moje sáowa, to
są sáowa ludzi rozmawiających przez telefon w tej sprawie, umawiających siĊ,
okreĞlonych z nazwiska w okreĞlonych datach i w okreĞlonych godzinach. Dlatego nie
tylko mówiáem o tym, ale bĊdĊ tak twierdziá, bĊdĊ – opierając siĊ na tych
dokumentach – gáĊboko przekonany, Īe są podstawy do takiego stwierdzenia.
MyĞlĊ wiĊc, Īe próba wyáączenia mnie jest niczym innym, jak stworzeniem
dodatkowych trudnoĞci w rozpatrywaniu tej sprawy. Tak jakby nie wystarczyáo to, Īe
my nie mamy moĪliwoĞci siĊ przygotowaü do niej, nie mamy moĪliwoĞci rzetelnie
przeczytaü tych dokumentów. Panie przewodniczący, nie chcĊ tej sytuacji w tej chwili
do tego wykorzystywaü, ale myĞlĊ, Īe naleĪaáo siĊ spodziewaü takiej reakcji. KaĪdy
ma prawo siĊ broniü. Jest tylko problem, jaki sposób tej obrony wybiera. DziĊkujĊ.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
PoddajĊ wniosek pod gáosowanie.
PrzypomnĊ, Īe w gáosowaniu nie bierze udziaáu osoba, której wniosek dotyczy.
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Kto jest za przyjĊciem wniosku, proszĊ podnieĞü rĊkĊ do góry. DziĊkujĊ.
Kto jest przeciw, proszĊ podnieĞü rĊkĊ do góry.
5 gáosów przeciw. DziĊkujĊ.
Kto siĊ wstrzymaá, proszĊ podnieĞü rĊkĊ do góry.
Przy braku gáosów za, 5 gáosach przeciwnych i 1 gáosie wstrzymującym
stwierdzam, Īe wniosek nie zostaá przyjĊty.
W związku z tym, Īe jest jeszcze chwila przerwy, to ja sobie pozwolĊ, ja sobie
pozwolĊ przypomnieü czáonkom komisji i paĔstwu, i równieĪ Ğwiadkowi, art. 11b,
który mówi o ustanowieniu peánomocnika. Chciaábym zwróciü uwagĊ na ust. 5, Īe:
Ustanowienie peánomocnika nie zwalnia osoby wezwanej z obowiązku osobistego
stawiennictwa przed komisją i skáadania zeznaĔ.
I jeszcze krótki komentarz do tego. Przepis ust. 5 ma przede wszystkim charakter
instruktaĪowy. Potwierdza obowiązek stawiennictwa Ğwiadka przed komisją Ğledczą,
okreĞlony w art. 11 ust. 1 komentowanej ustawy, ale wskazuje równieĪ na to, Īe
peánomocnik nie jest zastĊpcą procesowym Ğwiadka, osoby wezwanej,
w postĊpowaniu dowodowym i nie moĪe teĪ, co jest oczywiste, skáadaü zeznaĔ za
swojego mocodawcĊ.
Chciaáem przypomnieü, Īe peánomocnik ma prawo zgáaszania wszystkich
moĪliwych wniosków. Jednego, czego nie moĪe tylko, to nie moĪe odpowiadaü za
Ğwiadka, nie moĪe skáadaü zeznaĔ. DziĊkujĊ.
I teraz juĪ udzielam panu gáosu, tak jak wczeĞniej powiedziaáem, w sprawie
swobodnej wypowiedzi.
ProszĊ, pan ma gáos.
Pan Ryszard Sobiesiak:
DziĊkujĊ.
Przewodniczący:
Gdyby pan moĪe troszkĊ bliĪej przysunąá mikrofon, bo one tak dosyü sáabo
zbierają te mikrofony. DziĊkujĊ bardzo.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Wysoka komisjo, od ponad 5 miesiĊcy ja, moja rodzina i naleĪące do mnie firmy
jesteĞmy przedmiotem kampanii oszczerstw i nagonki medialnej. Bez mojej winy
i woli nazwisko Sobiesiak staáo siĊ instrumentem walki politycznej, prowadzonej bez
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szacunku dla prawdy czy dla zwykáej ludzkiej przyzwoitoĞci. ChcĊ stanowczo
stwierdziü: jestem czáowiekiem uczciwym, niemającym związku z tym, co
funkcjonuje w obiegu publicznym pod nazwą: afera hazardowa. Nie jestem stroną
waszej afery. Przez caáe swoje Īycie uczciwie zarabiaáem na chleb swoją ciĊĪką pracą.
Ani w tej, ani w innej sprawie nikomu, nikogo nie korumpowaáem, nikomu nic nie
dawaáem w zamian.
Panie przewodniczący, albo…
Przewodniczący:
Przepraszam, bardzo proszĊ o wyciszenie rozmów, no, bo bĊdĊ musiaá poprosiü
straĪ marszaákowską, Īeby te gaduáy zostaáy usuniĊte z sali. Bardzo proszĊ o ciszĊ.
ProszĊ.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Jako polski przedsiĊbiorca muszĊ codziennie radziü sobie w absurdalnym Ğwiecie
wzajemnie sprzecznych przepisów prawnych pracowicie tworzonych przez posáów
i zwalczaü bezprawne decyzje podejmowane przez bezmyĞlnych urzĊdników,
opáacanych takĪe z moich podatków. Zamiast mi pomagaü, robią wszystko, aby
zniszczyü tworzone przeze mnie miejsca pracy, zlikwidowaü Ĩródáa dochodu z tytuáu
podatków. Bo to, Īe ja zarabiam na swoich pomysáach, káuje w oczy i przeszkadza.
Ludzie pokroju KamiĔskiego, chorzy z nienawiĞci do kaĪdego, komu siĊ udaáo, dąĪąc
do realizacji swojej ochrony, do swojej chorej wizji, mogą wydaü miliony z budĪetu,
aby znaleĨü nieistniejącą aferĊ, nagraü i zmanipulowaü podsáuchane rozmowy, a ja nie
mam prawa zwróciü siĊ z proĞbą o pomoc w ratowaniu mojego biznesu przed gáupimi
pomysáami urzĊdników do posáa. Oni podobno stoją na straĪy interesu publicznego. Ja
jestem przestĊpcą bĊdącym zagroĪeniem paĔstwa. Pytanie, kto jest wiĊkszym
zagroĪeniem dla Polski: Ja, lokalny przedsiĊbiorca, czy szef sáuĪb specjalnych áamiący
prawo, skáadający nielegalne, zakáadający nielegalne, nielegalne podsáuchy, wydający
miliony z budĪetu paĔstwa na udowodnienie bzdur? Kto szkodzi bardziej, ja,
wycinając kawaáek lasu przed upáywem terminu uprawomocnienia siĊ zezwolenia,
páacąc za to setki tysiĊcy záotych kary, czy pan KamiĔski, dla którego kaĪdy prywatny
pracodawca jest potencjalnym przestĊpcą, funkcjonariusz opáacany z podatków,
plujący na tych, którzy skáadają siĊ na jego pensjĊ?
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Przewodniczący:
Przepraszam, cisza jest wymagana, bo ten gwar w dalszym ciągu przeszkadza
Ğwiadkowi. Bardzo proszĊ nie zmuszaü mnie do jakichĞ drastyczniejszych posuniĊü.
ProszĊ o ciszĊ. DziĊkujĊ.
ProszĊ.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Znalazáem siĊ dzisiaj przed tą komisją, bo walcząc o swoje firmy, wszedáem do
Ğwiata zastrzeĪonego wyáącznie dla polityków. W tym Ğwiecie obowiązują inne
zasady. Zasady, których nie znaáem, których nie zna nikt z tzw. normalnych ludzi.
Tutaj káamstwo, pomówienie, záa wola zastĊpują argumenty, dowody i racjĊ. Zapewne
zechcecie mnie spytaü, czy wiedziaáem o podsáuchach CBA, kto mi przekazaá tą
informacjĊ nazwaną przeciekiem. Jedyne przecieki związane z tą sprawą, o jakich
wiem, to przecieki podobno tajnych materiaáów CBA w paĨdzierniku 2009 r.
i prokuratorskich protokoáów z moich przesáuchaĔ w ostatnim czasie.
Zwracam uwagĊ, Īe przeciek nastąpiá do tej samej gazety. JeĪeli czymĞ powinna
siĊ zajmowaü komisja, to wyjaĞnieniem okolicznoĞci tych przecieków, bo one miaáy
miejsce bezsprzecznie i byáy ewidentnym záamaniem prawa. Nie mam Īadnej,
podkreĞlam, Īadnej wiedzy na temat jakichkolwiek przecieków. ĩyjemy w kraju,
w którym kaĪdy z Polaków musi liczyü siĊ z tym, Īe jakaĞ sáuĪba nagrywa jego
rozmowy, a ich treĞü moĪe ujrzeü Ğwiatáo dzienne zgodnie z prawem lub bezprawnie,
jeĪeli bĊdzie to wygodne i korzystne dla tej czy innej opcji politycznej. MoĪe dziĊki
temu zaczniemy mniej przeklinaü. Byáoby, byáby to jedyny dobry skutek tzw. afery
hazardowej. Choü, zaznaczmy, nie uczyni to z KamiĔskiego profesora Miodka.
Nie z mojej woli moje wáasne sáowa wypowiadane w prywatnych rozmowach,
przyznam, sáowa wulgarne, znalazáy siĊ w obiegu publicznym. KaĪdego, kto poczuá
siĊ nimi dotkniĊty, kogo uraziáem, przepraszam. Ale podkreĞlam i przypominam, to
nie ja upubliczniáem te sáowa. Nie ja wprowadzam do dyskusji publicznej jĊzyk
káamstwa, agresji i pomówieĔ.
Przed tą komisją wielokrotnie padaáy bezpodstawnie oceny mojej osoby,
niekorzystne, nieprawdziwe, a nierzadko wprost obraĨliwe. Ze smutkiem odnotowujĊ
fakt, iĪ okreĞlenia takie padaáy czĊĞciej z waszych ust, panie i panowie posáowie,
podobno bezstronnych sĊdziów niĪ z ust Ğwiadków. CoĞ takiego nie powinno mieü
miejsca. Nie sáyszaáem, aby sĊdziowie obraĪali Ğwiadków. Ale wy paĔstwo próbujecie
tylko ubraü siĊ w togi sĊdziowskie. Dla was dzisiaj wystĊp w prasie czy programach
telewizyjnych, wypowiadanie siĊ bardziej lub mniej obrazowo o jej pracach, a takĪe
swoich przemyĞleniach to cel nadrzĊdny. Prawda nie jest celem gáównym. Mimo tego,
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Īe prace komisji są w toku i Īadne bieĪące ustalenia nie zostaáy dotychczas
poczynione, w mediach pojawiają siĊ wprost stwierdzenia niektórych czáonków
komisji, wydawane z caáym przekonaniem, Īe tzw. afera hazardowa miaáa miejsce,
a ja byáem osobą, która caáy ten proceder rozpoczĊáa. W moim przekonaniu, wnioski te
są formuáowane przedwczeĞnie w oparciu o pseudodowody wytworzono, wytworzone
przez pana KamiĔskiego i jego podwáadnych na potrzeby doraĨnej akcji politycznej.
ChcĊ raz jeszcze podkreĞliü: nie jestem stroną waszej afery. StajĊ przed komisją,
mając ĞwiadomoĞü, Īe czĊĞü osób juĪ wydaáa na mnie wyrok, ale zanim mnie
powiesicie, posáuchajcie, co mam do powiedzenia w tej sprawie.
ZacznĊ od sprawy najĞwieĪszej. W ostatnich dniach opublikowano streszczenie
moich zeznaĔ záoĪonych w prokuraturze. Co ciekawe, nie opublikowano, jak zwykle
czyni to „Rzeczpospolita”, w tej sprawie caáego tekstu protokoáu z mojego przesáuchania,
a jedynie káamliwe streszczenie plus komentarze, które uruchomiáy oszczerczą kampaniĊ
z moim nazwiskiem w roli gáównej. Dziennikarze i komentatorzy wielokrotnie
powtarzali, Īe Sobiesiak mówiá w pro... prokuraturze co innego niĪ politycy PO i Īe
ujawniá Ĩródáo przecieku. To, Īe autorem káamliwego komentarza jest dziennikarz wrogiej
rządowi gazety, rozumiem, choü nie akceptujĊ uĪywania mojego nazwiska jako maczugi
do walki z rządem. Ale Īe inne media bezkrytycznie powtarzają bezzasadny tytuá
z konkurencyjnej gazety, nie zadają sobie trudu, aby ustaliü, jak byáo naprawdĊ, to juĪ
musi dziwiü i niepokoiü zarazem, wszak dziennikarze uwaĪają siĊ za czwartą wáadzĊ.
Szkoda, Īe ich siáa w duĪej czĊĞci opiera siĊ na káamstwie, pomówieniu i manipulacjach
lub zamówionych politycznych. Ja, jak czegoĞ nie rozumiem lub nie wiem, to najpierw
pytam i staram siĊ wyjaĞniü. Oni zaczynają pisaü tekst. Ewentualne sprostowanie i tak
ukaĪe siĊ na 16 stronie za wiele tygodni, a próba zmuszenia do mówienia prawdy oznacza
wieloletnie korowody sądowe.
ChcĊ kategorycznie stwierdziü: nie ujawniáem w prokuraturze rzekomego Ĩródáa
przecieku, bo nie miaáem pojĊcia o akcji CBA przed 1 paĨdziernika prowadzonej
wobec mnie, kiedy „Rzeczpospolita” podobno dotaráa do tajnych materiaáów. Nigdy,
ani w prokuraturze, ani gdziekolwiek indziej, nie mówiáem, Īe pan Rosóá ostrzegá
mnie lub moją córkĊ o podsáuchach CBA. Nie wiedziaáem nic na ten temat, na temat
podsáuchów záoĪonych, zaáoĪonych na moich telefonach. Moje wypowiedzi KGB
i CBA byáy komentarzem do manii podsáuchiwania wszystkich i wszystkiego.
Nawiasem mówiąc, jak siĊ okazaáo, nie pomyliáem siĊ. ĩyjĊ w Polsce wystarczająco
dáugo, aby wiedzieü, Īe podsáuch jest czĊĞcią naszej codziennoĞci. Co wiĊcej, przez
lata pracy w branĪy hazardowej byáem wielokrotnie podsáuchiwany, kontrolowany
i przeĞwietlany w ramach czynnoĞci sprawdzających. PoniewaĪ nie robiáem i nie robiĊ
nadal nic záego, nie miaáo to dla mnie znaczenia.
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Moja córka ani po spotkaniu z panem Rosoáem w sierpniu, ani póĨniej nie
informowaáa mnie o dziaáaniach CBA. MówiĊ te sáowa, mając ĞwiadomoĞü, Īe zeznajĊ
pod przysiĊgą. Donosy, o których mowa jest w stenogramach, które skáoniáy moją
córkĊ do wycofania siĊ z konkursu w totalizatorze, są niestety codziennoĞcią w branĪy
hazardowej. Wiem, Īe do Ministerstwa Finansów i innych urzĊdów wielokrotnie
wpáywaáy nieprawdziwe donosy na mój temat. Wiem o tych faktach, bo za kaĪdym
razem byáem sprawdzany i za kaĪdym razem okazywaáo siĊ, Īe rzekome rewelacje
byáy zmyĞlone, panie Wassermann.
Moje wypowiedzi na temat dáugoĞci okresu znajomoĞci z politykami, które staáy
siĊ początkiem káamliwych twierdzeĔ „Rzeczpospolitej”, nie są sprzeczne z tymi,
które sáyszaáa komisja od panów Schetyny i Drzewieckiego. Na pytanie, ile czasu zna
siĊ kogoĞ, odpowiedĨ moĪe byü róĪna, bo dla róĪnych osób początek znajomoĞci moĪe
byü zupeánie inaczej zapamiĊtany. Nie pytano mnie, w którym dokáadnie dniu
poznaáem kaĪdego z panów. Panowie ci mieszkają i dziaáają w miastach, gdzie
prowadziáem dziaáalnoĞü gospodarczą. Podzielam ich zainteresowania sportem. Na
pytanie prokuratora, jak dáugo znam pana Drzewieckiego czy SchetynĊ,
odpowiedziaáem tak, jak mi siĊ wydawaáo. Nie zapamiĊtam, w jaki sposób zapisano
moją odpowiedĨ, ale brzmiaáa ona okoáo 16, 15, 20 lat. Co to oznacza? ĩe znam ich
dáugo. W przeciwieĔstwie do niektórych czáonków komisji nie pamiĊtam dokáadnie,
co robiáem 14 lipca 2008 r. o godzinie 15.19. Gdybym przypuszczaá, Īe kiedykolwiek
bĊdzie to potrzebne, prowadziábym pamiĊtnik, wówczas nie mógábym zasáaniaü siĊ
niepamiĊcią, ale tak jak kaĪdy normalny czáowiek nie pamiĊtam, co robiáem kaĪdego
dnia mojego Īycia i czy byá to dzieĔ poznania tego czy innego polityka. Czy coĞ
z mojej wypowiedzi wynika wiĊcej dla sprawy? Moim zdaniem nic. KaĪdy z nas ma
swoje wyczucie upáywającego czasu. To jest Īaden dowód na tak bardzo poszukiwaną
przez komisjĊ rzekomą sprzecznoĞü w naszych zeznaniach.
Czy znam dobrze SchetynĊ, Drzewieckiego i Chlebowskiego? Posáowie z komisji
dopytywali siĊ bardzo szczegóáowo o charakter znajomoĞci ze mną przesáuchiwanych
polityków. Ja odpowiem tak. Znaáem ich, byáem po imieniu, tak jak z tysiącami ludzi,
których spotkaáem na swojej drodze. Nie dzwoniliĞmy do siebie na urodziny, oni do
mnie teĪ nie dzwonili, nie dawaliĞmy sobie prezentów. Nie wiem, kto z nich ma
w domu psa, a kto kota, nie interesowaáo mnie to. Ubiegając pytania o relacje z Īonami
tych polityków, chcĊ powiedzieü, Īe istotne zaáatwiaáem miejsce na ĞwiĊta dla
najlepszego polskiego koszykarza w ZieleĔcu poprzez ĪonĊ pana Schetyny.
Rozmawiaáem dwa lub trzy razy przez telefon w tej sprawie. We wczeĞniejszym okresie
miaáem z nią czĊstszy kontakt z racji jej aktywnoĞci we wáadzach ĝląska Wrocáaw, ale
charakter tych relacji byá wyáącznie sportowy. Z Īoną pana Drzewieckiego poznaáem siĊ
chyba w àodzi. Nasze kontakty byáy doĞü incydentalne i miaáy związek z wydarzeniami
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towarzyskim, w których uczestniczyáo póá àodzi. ĩonĊ pana Chlebowskiego widziaáem
na imprezie sylwestrowej w ZieleĔcu i byá to jedyny kontakt.
ChcĊ wyraĨnie powiedzieü, z tego co wiem, w Īadnej z firm, w której byáem lub
jestem udziaáowcem lub wyáącznym wáaĞcicielem, nie byáo nikogo z czáonków rodzin
polityków. Nie wiem takĪe, aby którykolwiek z moich kontrahentów miaá takie
związki.
W moim oĞrodku w ZieleĔcu byá tylko pan Chlebowski. Nie byá ani pan Schetyna,
ani pan Drzewiecki lub czáonków ich rodzin nie widziaáem.
ChcĊ zaznaczyü, Īe nie znam pana Szejnfelda, nigdy z nim nie rozmawiaáem ani
nie telefonowaáem do niego. Podobnie jak nie znam wiĊkszoĞci posáów, senatorów
i urzĊdników, niezaleĪnie od przynaleĪnoĞci partyjnej nie dąĪĊ do poznawania ich, nie
szukam specjalnych kontaktów. Nie finansowaáem partii politycznych ani
poszczególnych polityków. Przypadek finansowania kampanii lokalnego dziaáacza
samorządowego wynika z akcji Ğrodowiska piákarskiego Wrocáawia. Wpáata ta odbyáa
siĊ zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ChcĊ zwróciü uwagĊ opinii publicznej na fakt, Īe sytuacja stworzona po przecieku
do „Rzeczpospolitej” posáuĪyáa jako amunicja dla kilku czáonków tej komisji do
toczenia swoich wojen. Zapewne byá to jeden z gáównych powodów, dlaczego w ogóle
upubliczniono tĊ informacjĊ, bo w Ğwiecie polskiej polityki niewaĪne jak wygląda
prawda, waĪne, co powie siĊ na dany temat w telewizji, a za tym powtórzą inni. Sam
fakt ujawnienia tych przesáuchaĔ pokazuje, Īe są osoby, którym zaleĪy na zniszczeniu
mnie. Osoby te dysponują potĊĪnymi wpáywami. Co wiĊcej, osoby te nie cofnĊáy siĊ
przed przestĊpstwem, jakim byáo ujawnienie materiaáów objĊtych tajemnicą Ğledztwa,
ale to nikogo nie dziwi, wszak trzeba ukamienowaü winnego, a winnym w tej sprawie,
jak powszechnie wiadomo, jestem ja.
ZastosujĊ teraz ulubioną metodĊ koronnego Ğwiadka oskarĪenia w mojej sprawie,
czyli Mariusza KamiĔskiego. Przeczytaáem w gazetach, Īe jedynymi czáonkami
komisji, którzy mieli dostĊp do akt prokuratorskich, byli panowie posáowie
Wassermann oraz Aráukowicz. Komisja powinna zbadaü kwestiĊ przecieku z akt do
gazety w powiązaniu z wyjaĞnieniami roli obu panów w tym procederze. BądĨcie
panowie spokojni, niewinni nie muszą siĊ niczego obawiaü. Choü coĞ musi byü na
rzeczy, skoro tylko wy dwaj, panowie, czytaliĞcie te akta. PowinniĞcie jednak wykazaü
swoją niewinnoĞü. Brak interesu tak gorliwie wyraĪany w mediach po ujawnieniu jest
niestety dowodem przeciwko wam, bo jak wiadomo, brak dowodu jest najlepszym
dowodem.
Wysoka komisjo, stojĊ dzisiaj przed komisją…
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Przewodniczący:
ProszĊ o spokój.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Wysoka komisjo, stajĊ dzisiaj przed komisją zdecydowany oczyĞciü moje dobre
imiĊ i mojej rodziny z faászywych rzucanych oszczerstw, ratowaü moje obecne, ale
takĪe przyszáe relacje gospodarcze. Jest to równieĪ próba przeciwdziaáania sytuacji,
w której moĪliwe jest wysuwanie bezprawnych oskarĪeĔ i bezprawne piĊtnowanie
obywateli przez wysokich funkcjonariuszy paĔstwowych. Mimo iĪ moje dobre imiĊ
zostaáo zdeptane wiele razy, zapewniam, Īe kaĪdy taki przypadek spotka siĊ z naleĪną
reakcją, zgodnie z obowiązującymi przepisami, niezaleĪnie od tego, czy osoba
dopuszczająca siĊ naruszeĔ prawa wobec mnie ma immunitet czy nie. Na szczĊĞcie są
procedury i niezawisáe sądy niepodlegające presji politycznej. Uprzedzam, bĊdĊ zgodnie
z obowiązującym prawem wyciągaá konsekwencje. Cytując klasyka czarnego gatunku:
Kodeks cywilny bĊdzie miaá zastosowanie do pana, panie KamiĔski, a moĪe i karny.
Szanowni paĔstwo, pomiĊdzy wszystkimi poprzednikami, Ğwiadkami przesáuchanymi
przez komisjĊ a mną istniej jedna zasadnicza róĪnica: ja nie jestem politykiem, nie mam
aspiracji politycznych, publicznych, nie dbam o sáupki w sondaĪach. Panie i panowie
moĪecie obrzucaü siĊ báotem, przerywaü sobie i káóciü siĊ do woli. Ja jestem wolnym
obywatelem Rzeczypospolitej, którego obowiązują jedynie nakazy przewidziane
w przepisach powszechnie obowiązujących. Nie zmusicie mnie do udziaáu w waszej grze
na waszych zasadach.
W moim przekonaniu gáównym bohaterem afery hazardowej jest szef CBA
Mariusz KamiĔski. Zmanipulowaá on zgromadzone dowody. Powyrywaá z kontekstu
pewne fragmenty prywatnych rozmów, a inne niepasujące do obranej tezy pominąá.
Albo nie rozumiaá, co czyta, albo nie chciaá przyjąü do wiadomoĞci najbardziej
oczywistych wyjaĞnieĔ. Na podstawie tak spreparowanych dowodów stworzyá zaáganą
historiĊ, opisując wydarzenia, do których nigdy nie doszáo, snując hipotezy wyssane z
brudnego palca. Mariusz KamiĔski spreparowaną historiĊ przedstawiá premierowi
rządu polskiego, a póĨniej innym organom. Sądząc po oĞwiadczeniu pana premiera,
historia ta musiaáa byü dobrze przygotowana, bo pan premier teĪ w nią uwierzyá, no,
chyba Īe miaá inne powody, ale ja na polityce siĊ nie znam i nie chcĊ siĊ poznawaü.
PoniewaĪ nie osiągnąá zakáadanego efektu, spowodowaá przecieki do mediów. To
wáaĞnie publikacje medialne miaáy ochroniü go przed odpowiedzialnoĞcią prawną za
áamanie prawa w innych gáoĞnych akcjach kierowanych przez niego, biura. Mariusz
KamiĔski wprowadziá wszystkich w báąd z rozmysáem i uczyniá to, by zrealizowaü
z góry zamierzony cel polityczny. Za pretekst posáuĪyáa mu sprawa dochodzenia na
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temat rzekomych nieprawidáowoĞci związanych z moją inwestycją realizowaną
w Karpaczu. CBA miaáo podsáuchiwaü samorządowców i trafiü na moje nazwisko
przez przypadek. Jest jeden problem. Ja w tym czasie rozmawiaáem wyáącznie
z burmistrzem na temat ewentualnej realizacji wyciągu w Karpaczu. Pan burmistrz
wielokrotnie namawiaá mnie do zainwestowania w tym regionie. Od wielu lat wáadze
tej gminy nie mogáy znaleĨü chĊtnego do zbudowania wyciągów. Ale podkreĞlam,
wszystkie moje kontakty byáy ograniczone do burmistrza. Caáy proces zostaá
zablokowany pod hasáem ochrony Ğrodowiska. Jestem pewien, Īe do dáugiej listy
nieprawidáowoĞci przy zakáadaniu podsáuchów przez CBA trzeba dodaü takĪe
początek mojej obecnoĞci na áączach CBA. Wydaje mi siĊ, Īe o podsáuchiwaniu mojej
osoby zadecydowaáy raczej telefony, na które dzwoniáem i z których dzwoniono do
mnie. PoniewaĪ znam wielu waĪnych i wysoko postawionych ludzi, byáo to zapewne
ciekawe Ĩródáo operacyjne dla CBA, które szukaáo haków na rządzących.
Swoją opowieĞü o manipulacjach Mariusza K. zacznĊ od mojej rozmowy i proĞby
dotyczącej interwencji posáa Chlebowskiego w sprawie decyzji administracyjnej
ministra finansów. Jego zdaniem takie rozmowy byáy nielegalne. Co tak naprawdĊ siĊ
staáo? W 2007 r. urzĊdnik ministerstwa finansów wydaje decyzjĊ administracyjną na
niekorzyĞü spóáki, której jestem jednym ze wspólników. Nie akceptujĊ motywów tej,
takiej decyzji. Dla mnie sprawa jest jednoznaczna, urzĊdnik popeániá báąd. Ten
urzĊdniczy báąd w naszym kraju z reguáy oznacza koniec czyjejĞ firmy. Wystarczy
przypomnieü najgáoĞniejsze zdarzenia: JTT z Wrocáawia, Optimus pana Kluski. Jest
záa decyzja, ale jest, ale ja postanawiam walczyü, skáadam odwoáanie. W czasie
trwania postĊpowania administracyjnego postanowiáem zainteresowaü sprawą znane
mi osoby. Wiedziaáem, Īe poseá ma obowiązki przynajmniej mnie wysáuchaü, a ja
mam prawo go o to wysáuchaü, o to wysáuchanie poprosiü. I ze swojego prawa
skorzystaáem.
ProszĊ paĔstwa, ja sobie poradzĊ bez tej jednej spóáki, ale powiedzcie ludziom,
których musiaáem zwolniü, Īeby w czasie szalejącego kryzysu znaleĨli sobie nową
pracĊ, bo jakiĞ urzĊdas ma takie widzimisiĊ. Mimo iĪ prawo mówi co innego. Jak
wiecie z poduchów, interweniowaáem bez skutku. Czy to dowód na moje potĊĪne
wpáywy w Platformie, czy odwrotnie?
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 31 marca 2009 r.
uchyliá obie decyzje ministra finansów jako raĪące naruszające prawo. Powtarzam:
jako raĪące naruszające prawo. I zasądziá na moją rzecz od Skarbu PaĔstwa
czternaĞcie tysiĊcy szeĞüset... szesnaĞcie tysiĊcy czterysta záotych. W ten sposób udaáo
siĊ ministrowi Kapicy, bo to jego decyzjĊ zaskarĪyáem, zmarnowaü wiele miesiĊcy
Īycia wielu osób i spore pieniądze z budĪetu. Wszystko w interesie publicznym.
Nieczynne lokale przez ponad 2 lata kosztowaáy mnie ponad 1,5 mln zá, samych strat,
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nie licząc korzyĞci, które miaáaby firma, gdyby mogáa dziaáaü. W tym czasie ludzie nie
pracowali, nie zarabiali, budĪet nie miaá wpáywów z podatków. Moje straty, jak
rozumiem, są moją prywatną sprawą, ale ile straciá budĪet. Ile podsáuchów CBA
moĪna by sfinalizowaü, sfinansowaü? Ile willi w Kazimierzu moĪna by kupiü?
MoĪe warto, aby komisja sprawdziáa, w jaki sposób przydzielano koncesje na
kasyna i salony gry, ile pieniĊdzy nie wpáynĊáo do budĪetu, bo urzĊdnicy ministerstwa
finansów mieli swoje interesy. Czy takie dziaáanie byáo w interesie publicznym?
Pozwolicie, Īe powiem to raz jeszcze. W wyniku mojego odwoáania Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Warszawie uznaá za raĪąco sprzeczną z prawem decyzjĊ ministra
finansów i ją uchyliá, zasądzając od Skarbu PaĔstwa wysokie koszty procesu.
W zakresie ochrony interesów gospodarczych paĔstwa pan Mariusz K.
przedstawia siebie jako szeryfa i twierdzi, Īe nie moĪe pogodziü siĊ z sytuacją,
w której faceci od jednorĊkich bandytów bĊdą silniejsi niĪ paĔstwo polskie. Smutne to
i groteskowe, kiedy szef sáuĪby specjalnej nie wie albo nie chce wiedzieü, czego
w istocie dotyczy interwencja, o których rozmawiaáem z Chlebowskim. Jestem
pewien, Īe doskonale wiedziaá, ale káamie, bo byáo mu to wygodne.
ProszĊ mi odpowiedzieü na pytanie, który z urzĊdników w tej historii jest dobrym,
a który záym policjantem. Kto broniá prawa, a kto naruszyá prawo? Kto swoją
bezmyĞlną decyzją zmarnowaá pieniądze podatnika? Czy poseá Chlebowski miaá
prawo rozmawiaü ze mną? Ja uwaĪam, Īe nie tylko prawo, ale wrĊcz obowiązek.
Ustalmy, kim jest pan KamiĔski, czy jest osobą wiarygodną. W moim przypadku
wielokrotnie powtarzano, powtarzano, Īe nie jestem wiarygodny, bo mam wyrok
i dziaáam w hazardzie. Przejmując tą filozofiĊ, bliską takĪe niektórym czáonkom
komisji, pozwolĊ sobie na opisanie pana K. w jego standardzie. Zadymiarz, którego
ludzie rzucali jajkami w urzĊdującego prezydenta Rzeczypospolitej. Czáowiek, który
niby wykryá przez cztery lub szeĞü, przez cztery lata szeĞü niby-afer, z czego
wszystkie, podkreĞlam: wszystkie skoĔczyáy siĊ dla niego káopotami z prawem. Ta teĪ
siĊ skoĔczy problemami prawnymi. MoĪe oprócz afery pana Lipca, ale tam pan
KamiĔski dziaáaá w biaáych rĊkawiczkach. Poczekaá do dogodnego momentu i schowaá
w kieszeni rozmowy pana Lipca z kolegami z PiS. Po utracie kontroli nad CBA jego
ludzie skasowali zapisy monitoringu GPS z samochodów sáuĪbowych. Pewnie zgubili
teĪ laptopy i komórki, aby nie moĪna byáo sprawdziü, gdzie dzwonili i co, i do kogo
pisali. Wszystko w ramach obowiązującego prawa i w celu zwiĊkszenia
wykrywalnoĞci przestĊpstw oraz ochrony interesu publicznego. Jest wreszcie pan
KamiĔski osobą, przeciwko której toczą siĊ postĊpowania prokuratorskie, a w jednej
sprawie ma juĪ zarzuty. Zgodnie z prawem naleĪy o nim mówiü: Mariusz K.
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Aby skutecznie przeprowadziü swoją prowokacjĊ, musiaá pan KamiĔski
wykreowaü czarnego luda. Gdybym byá zwykáym biznesmenem, to caáa ta historia nie
byáaby wiarygodna, ciekawa ani groĨna dla osób, które byáy jego celem. Stąd tak
agresywna kampania oszczerstw pod moim adresem. AĪ kusi mnie, aby w tym
momencie spytaü panią poseá KempĊ i pana Wassermanna: Nie wstydzicie siĊ
paĔstwo? ĩe macie znajomego pana Mariusza K. z prokuratorskimi zarzutami? Czy
taki stan rzeczy was nie dyskredytuje? PrzecieĪ KamiĔski káamaá, káamaá, okáamaá
prawo wielokrotnie. Zarzuty prokuratorskie są tego najlepszym dowodem, tak, jak mój
wyrok, za którym, o którym za chwilĊ.
W opinii publicznej dziĊki wypowiedziom pana KamiĔskiego zostaáem
wykreowany na strasznego czáowieka. Nikt nie powiedziaá o mnie jednego
przyzwoitego sáowa. Ci, którzy mnie nie znają, którzy mają polityczny zysk
z oczerniania mnie, zrobili to z czystej kalkulacji. Ci, którzy mnie znali, a którzy
zostali tą znajomoĞcią ukamienowani, teĪ nic dobrego powiedzieü nie mogli lub nie
chcieli. Wszyscy posáugują siĊ taką samą kalkulacją, Īe lepiej, aby nie mówiü dobrze
o Sobiesiaku, tylko siĊ dystansowaü. Skoro nikt inny nie chce, mimo Īe to
niepolityczne, pozwolicie paĔstwo, Īe te parĊ dobrych sáów o sobie powiem sam.
Jestem prostym czáowiekiem, który ciĊĪką pracą, uporem, wyrzeczeniami
i determinacją doszedá do majątku. Zaczynając od zera, doszedáem do czegoĞ. W USA
takich ludzi szanuje siĊ, odwrotnie niĪ w naszym kraju. Jak wiele milionów Polaków,
zanim do czegoĞ doszedáem, musiaáem ciĊĪko pracowaü. Mnie siĊ w koĔcu udaáo. Co
mi zostaáo z tamtych czasów? Upór i zaciĊcie, Īe cudzego nie wezmĊ, ale ze swojego
za darmo nie oddam ani záotówki. I zostaáa mi jeszcze pogarda do gáupich, tĊpych albo
skorumpowanych urzĊdników, którzy z zawiĞci lub chciwoĞci próbują ci odebraü
twoją krwawicĊ, powoáując siĊ na przepisy, które rzekomo są przygotowywane
z myĞlą o ochronie interesu publicznego. Kto ustala, co jest takim interesem, a co nie
jest, nie wiem. Pewnie ktoĞ z Warszawy.
W stenogramach pojawiają siĊ moje záoĞliwe i mocno krytyczne okreĞlenia
urzĊdników odpowiedzialnych za wprowadzenie zmian. Nic mi nie zmieniáo siĊ
z mojej oceny ich dziaáalnoĞci. Gdyby weszáy w Īycie przepisy forsowane przez nich,
branĪa hazardowa rzeczywiĞcie zostaáaby opanowana przez Ğwiat przestĊpczy. Mamy
na to dowody i doĞwiadczenia z kraju, który wprowadziá podobne rozwiązania. Nie
zmieni tego faktu wykreowanie go na gáównego bohatera walki z hazardem. Czy to
jest prawdziwy obraz? Tak samo prawdziwy, jak prawdomównoĞü w tej sprawie pana
KamiĔskiego. W roku 2003 wprowadzono ustawĊ, która zaczĊáa traktowaü hazard
normalnie, na równi z kaĪdą inną branĪą: mamy páaciü podatki, zatrudniaü ludzi,
inwestowaü w rozwój. Wszystko na podstawie wydawanych koncesji i licencji
rządowych, kontrolowane przez sztab urzĊdników. Wszystko nagrywane,
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rejestrowane, kontrolowane. Nagle pojawiá siĊ chory pomysá wprowadzenia dopáat do
gier na takiej samej zasadzie, jak to ma miejsce w przypadku totalizatora. Tyle, Īe tam
mamy do czynienia z jedną operacją: kupujący páaci za los i tyle. W kasynie czy
w salonie gry mamy do czynienia z setkami operacji. Klienci wpáacają i wypáacają
pieniądze z Īetonów, mogą przegraü, mogą wygraü, mogą obstawiü dalej. Na kaĪdą
taką operacjĊ pan Kapica chciaá naáoĪyü dopáatĊ. Nie interesowaáo go, ile bĊdzie
kosztowaü stworzenie systemu rejestrującego, jak wielką przestrzeĔ do naduĪyü
otworzy. On chciaá dopáat. Dlaczego? Spytajcie go.
Od początku mówiliĞmy: PodnieĞcie podatki, to taĔszy sposób na dodatkowe
wpáywy do budĪetu. Bez obciąĪenia nas kosztami tworzenia puáapek, w których mogą
wpadaü chciwi, nieuczciwi pracownicy kasyn i salonów. Po co otwieraü przestrzeĔ do
kolejnej afery, jak ta paliwowa? Jej istnienie jest uwarunkowane jednym przepisem.
Nie skazujecie nas na ten sam los. Ale polski urzĊdnik wie lepiej. Od wielu lat
zabiegaliĞmy, podobnie, jak wielu innych przedstawicieli róĪnych branĪ gospodarki,
o moĪliwoĞü wystąpienia i zaprezentowania swoich racji w trakcie posiedzeĔ
sejmowych komisji pracujących nad regulacjami dotyczącymi poszczególnych
biznesów, ale, jak widaü, lepiej spotykaü siĊ na komisji Ğledczej. Konsekwentnie
politycy razem z urzĊdnikami odmawiali nam tego prawa, mimo iĪ art. 54, art. 61,
art. 63 konstytucji dają nam takie uprawnienia. Jako obywatele Rzeczypospolitej
mamy prawo zgáaszaü swoje uwagi i wnioski, mamy prawo uczestniczyü w pracach
organów wybieralnych i wpáywaü na kierunek, na kierunki ich prac. To są prawa
obywatelskie. Ani CBA, ani Īaden polityk nie moĪe ich pozbawiü. Chyba Īe okaĪe siĊ,
iĪ konstytucja jest tylko dla polityków, a nie dla obywateli.
Nie jesteĞcie, panie i panowie posáowie, mądrzejsi od milionów obywateli tylko
dlatego, Īe was wybraliĞmy. Nie moĪecie uwaĪaü nas za gáupców, których trzeba
urządziü i pilnowaü przy pomocy pana KamiĔskiego. Gdyby to myĞlenie nie byáo
obowiązujące, nie byáoby takĪe miejsca na tzw. afery, bo zamiast odbijaü siĊ, dobijaü
siĊ do znanych mi posáów, aby przekazaü im minimum informacji, oficjalnie
przyszedábym na publiczne wysáuchanie w swojej, w swojej, w sprawie projektu
ustawy. Publiczne wysáuchanie jest elementem polskiego systemu prawnego, ale
odbyáo siĊ w parlamencie tylko raz w mniej znaczącej sprawie. Dlaczego? Boicie siĊ
straciü kawaáek wáadzy, podzieliü siĊ nią? Wszak peánicie ją z woli obywateli
i podobno na ich rzecz. W wyniku... W Unii Europejskiej, na którą tak czĊsto siĊ
powoáujecie, to standard stanowienia prawa. Publiczne wysáuchanie pozwoliáoby
pokazaü analizĊ sporządzoną przez naukowców z Polskiej Akademii Nauk,
demolującą nieodpowiedzialne propozycje ministra finansów.
Dlaczego uwaĪam te propozycje za nieodpowiedzialne? Bo byá taki kraj, który
wprowadziá dopáaty do gier w kasynach i na automatach. To Makao – miejsce, które
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dzisiaj jest najwiĊkszym kasynem na Ğwiecie. I co siĊ staáo? Wáadze tego kraju
wycofaáy siĊ z tego rozwiązania po kilku miesiącach, bo legalne obroty spadáy, mafia
rosáa w siáĊ, a urzĊdnicy patrzyli, jak upada branĪa bĊdąca najwaĪniejszym Ĩródáem
dochodów. SáuĪĊ analizą i innymi materiaáami. Szkoda, Īe nikt nie chciaá ich czytaü
wczeĞniej. Pewnie i dzisiaj nikt ich nie przeczyta, bo decyzja juĪ... bo decyzjĊ juĪ
podjĊto. Likwidujemy hazard. MoĪe palenie papierosów i jedzenie sáodyczy, i nadmiar
miĊsa, teĪ zostanie zlikwidowane? Nie sáuĪą spoáeczeĔstwu, a, jak wiemy, interes
publiczny przede wszystkim. Gdy dyskutujecie o ustawie... w ustawie o szkolnictwie,
nie boicie siĊ rozmawiaü z nauczycielami. Gdy pod Sejm przyszáo kilka tysiĊcy
wzburzonych górników, daliĞcie im miliardy záotych z budĪetu bez gadania, bo siĊ ich
boicie, bo musicie zabiegaü o ich gáosy. Ale co moĪe zrobiü przedsiĊbiorca? Nic.
MoĪna go nagraü, nasáaü kontrolĊ, wsadziü do wiĊzienia. Za kilka lat dostanie lub nie 5
tys. odszkodowania za niesáuszny wyrok, jak pan Kluska. Gdy któryĞ z was umówi
takiego przedsiĊbiorcĊ z innym, to juĪ dowód na korupcjĊ, a nie sáuĪbĊ publiczną. Dla
pana KamiĔskiego fakt umówienia na spotkanie z wiceprezydentem miasta w sprawie
gondoli na stadionie narodowym czy budowĊ wyciągu w Karpaczu to koronne dowody
wysáugiwania siĊ biznesowi. Dla mnie – normalne zachowanie odpowiedzialnego
polityka. KaĪda inwestycja oznacza nowe miejsca pracy, podatki i rozwój. PrzypomnĊ
wam, Īe kaĪdy w tym budynku poseá, urzĊdnik, straĪnik i sprzątaczka są opáacani
z podatków wpáacanych do budĪetu, takĪe przez przedsiĊbiorców. Wy jesteĞcie tutaj
przede wszystkim, aby sáuĪyü.
Dzisiaj dziĊki jednemu szalonemu pomysáowi urzĊdnika, który nie myĞli i nie
sáucha, zmienia siĊ z dnia na dzieĔ reguáy gry na takie, które muszą doprowadziü caáą
branĪĊ do bankructwa. Zwracam siĊ do wszystkich przedsiĊbiorców, którzy mnie
sáuchają, do ludzi, którzy kiedykolwiek zaryzykowali swoje pieniądze, czas i energiĊ:
Czy, waszym zdaniem, tak mają wyglądaü reguáy gry rynkowej? PrzypomnĊ, nasza
dziaáalnoĞü opieraáa siĊ i opiera nadal na rządowych zgodach, kaĪda czynnoĞü jest
kontrolowana i monitorowana przez aparat paĔstwowy, za kaĪdą czynnoĞü
administracji rządowej páacimy duĪe kwoty. KaĪda zmiana, kaĪdy ruch musi uzyskaü
akceptacjĊ i zgodĊ urzĊdników. I nagle okazuje siĊ, Īe 83% automatów do gier jest
nielegalnych, jak stwierdziáa rzecznik prasowa ministra finansów. To gdzie, pytam siĊ,
byli celnicy pana Kapicy, gdzie Policja? A moĪe powodem gwaátownej zmiany
przepisów jest chĊü podniesienia wartoĞci udziaáów w Casinos Poland, naleĪących do
paĔstwowych firm na wyczyszczonym z konkurentów rynku? PaĔstwo moĪe zrobiü,
co chce, ale nie moĪe dziwiü siĊ, Īe obywatele protestują, kiedy są okradani
w majestacie prawa. Art. 1 polskiej konstytucji mówi, Īe Polska jest dobrem
wspólnym wszystkich obywateli. Warto w tym miejscu zapytaü, czy aby nie tylko tych
naleĪących do partii politycznych. W kolejnym artykule mówi siĊ, Īe Polska jest
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demokratycznym paĔstwem prawa. Zapomniano dopisaü: i sprawiedliwoĞci. Bo to
PiS-owska filozofia, w której urząd i urzĊdnik wie zawsze lepiej, a prawo jest po to,
aby trzymaü za pysk obywateli, i wciąĪ obowiązuje.
Wracając do pomysáu dopáat, pozwolĊ sobie na porównanie uáatwiające
zrozumienie, o co chodziáo w tej sprawie. Co by zrobiá piekarz, któremu nagle jakiĞ
urzĊdnik kazaáby zapáaciü od kaĪdej buáki 20 groszy dopáaty, jeĪeli on na buáce po
kosztach i podatkach ma 5 groszy? To, co myĞlicie, co zrobiáby ten piekarz, gdyby
znaá nomen omen pana posáa Chlebowskiego? Skoro ten urzĊdnik nie wie albo nie
chce zrozumieü, Īe jednym posuniĊciem pióra wysyáa caáą branĪĊ piekarzy, jakieĞ 100
tys. osób, na bruk, odpowiem wam – to co ja. Ten piekarz, gdyby go znaá,
zadzwoniáby do pana Chlebowskiego i powiedziaá mu, Īe jak ta ustawa albo
rozporządzenie przejdzie, to jego rząd albo bĊdziecie... to jego rząd albo bĊdziecie....
bĊdzie sprowadzaá buáki z Rosji, Niemiec albo trzeba bĊdzie piec placki w domu, albo
bĊdą Polacy jedli podpáomyki. A ponadto powiedziaáby piekarz: stracicie wpáywy do
budĪetu z naszych podatków i wydacie pieniądze na zasiáki.
Rozumiem, Īe gdyby rzeczywiĞcie dziaáania rządu uderzyáy w piekarzy, nie
mielibyĞcie im za záe ich ewentualne akcje. Ale mnie nie wolno byáo zadzwoniü do
posáa i go przekonaü do dobrego rozwiązania, które ratuje branĪĊ i wpáywy do
budĪetu, bo hazard to nie buáka. MoĪe i nie buáka, ale legalny, podkreĞlam, legalny
biznes, którego zasady dziaáania okreĞliáo paĔstwo, biorąc ode mnie i innych firm
grube pieniądze za pozwolenia. Czy to nie jest oszukiwanie ludzi? Czy to nie jest
prawdziwa afera?
PrzypomnĊ wam, Īe 80% dochodu narodowego w Polsce tworzą prywatne firmy –
nie urzĊdnicy, nie posáowie i politycy – prywatne firmy. Manipulacją, jakiej dopuĞciá
siĊ Mariusz KamiĔski, byáo rozpowszechnienie informacji, jakobym próbowaá
w sposób bezprawny wpáywaü na ksztaát ustawy o grach i zakáadach wzajemnych czy
innych ustaw. Nigdy nie nakáaniaáem Īadnych osób do podejmowania takich dziaáaĔ.
Znam Zbigniewa Chlebowskiego, Mirosáawa Drzewieckiego oraz Grzegorza
SchetynĊ. Nigdy – i mówiĊ to z caáą stanowczoĞcią i przekonaniem – nie namawiaáem
Īadnego z nich, ani Īadnego innego polityka, aby nielegalnie wpáywaá na stanowisko
prezentowane w sprawie dopáat czy teĪ w jakiejkolwiek innej sprawie ustawowej.
RzeczywiĞcie, czego nie ukrywam, kilkakrotnie w trakcie... kilkakrotnie w trakcie
rozmów z panem Chlebowskim wyraziáem krytyczne oceny dotyczące zmian, jakie
zmierzaáo wprowadziü Ministerstwo Finansów. Mój gáos sprowadzaá siĊ do
ostrzeĪenia, pokazania negatywnych dla branĪy i Skarbu PaĔstwa skutków
projektowanych zmian. Naturalnym partnerem do tych rozmów byá poseá Chlebowski.
To, Īe pan KamiĔski postanowiá uĪyü stenogramów z rozmów na temat decyzji
administracyjnej, o której juĪ mówiáem, do zilustrowania zupeánie innej sprawy, nie
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jest to moja wina. Rozumiem, Īe w tym przypadku sprawa ta zostaáa nagáoĞniona, jako
Īe jednym z moich znajomych jest znany polityk z innej niĪ pan KamiĔski partii
politycznej. Ja zaĞ sam zajmujĊ siĊ m.in. branĪą hazardową, która zawsze kojarzyáa siĊ
Ĩle. JednakĪe, czy rozmowy dwóch znajomych – nawet w przypadku, gdy jedną z nich
jest poseá – o przepisach prawa są rzeczywiĞcie czymĞ nielegalnym? Czy deklaracja
przedstawienia wyliczeĔ sporządzonych na moje zlecenie jest faktycznie czymĞ záym,
nawet jeĞli ta ustawa moĪe powodowaü skutki dla branĪy, w której dziaáam? Dlaczego
miaábym nie podeprzeü siĊ w tej sprawie rzetelnymi analizami?
Podczas przesáuchania przed komisją poseá Chlebowski przedstawiá paĔstwu
brzmienie art. 20 ustawy o wykonaniu... o wykonywaniu mandatu posáa i senatora.
Z przepisu tego jasno wynika, Īe ja miaáem prawo przedstawiü swoje zdanie, a poseá
Chlebowski miaá obowiązek mnie wysáuchaü. Od wielu tygodni w prasie oraz na tej
sali obmalowano mnie jako oszusta, osobĊ, która do wszystkiego w Īyciu doszáa za
pomocą swoich znajomych, dziĊki zaáatwiactwu oraz wpáywaniu na ksztaát prawa
w paĔstwie. Mówiono, Īe politycy byli na moje posyáki. Ja nikogo nigdzie nie
posyáaáem. Niczego nie sprywatyzowaáem, nie zrobiáem... nie zarobiáem na
paĔstwowych przetargach. Do swojego majątku doszedáem ciĊĪką pracą. To powód do
dumy, a nie potĊpienia, które jest dzisiaj moim udziaáem. To moje firmy dają pracĊ
setkom ludzi, to z moich podatków opáacane są ekstrawagancje typu agent Tomek czy
superzabawki dla... do podsáuchów z arsenaáu CBA.
Przez szereg lat byáem zawodnikiem wrocáawskiego ĝląska, najlepszego
ówczesnego klubu w Polsce. W póĨniejszych latach graáem poza granicami kraju.
Próbowaáem swoich siá takĪe jako trener w Austrii. Po zakoĔczeniu czynnej kariery
sportowej, nie chcąc rozstawaü siĊ ze sportem, staáem siĊ jednym z udziaáowców
klubu sportowego ĝląsk Wrocáaw. W sezonie 1999–2000 ĝląsk wywalczyá awans do
pierwszej ligi, a ja byáem chyba pierwszym prezesem, który po sukcesie zrezygnowaá
z funkcji szefa zarządu, pozostawiając sobie nadal udziaáy w klubie. Sytuacja ĝląska
beze mnie pogorszyáa siĊ. W sezonie 2002–2003 klub spadá do trzeciej ligi. Stąd teĪ
pojawiá siĊ pomysá, aby w celu ratowania klubu poáączyü siáy z klubem koszykarskim.
Wtedy poznaáem bliĪej pana SchetynĊ, którego wczeĞniej znaáem jako wicewojewodĊ
i którego okazjonalnie kilka razy widziaáem na tych samych masowych imprezach.
Dlatego miaáem prawo powiedzieü, Īe znaáem go 20 lat, a on mógá stwierdziü, Īe zna
mnie od roku 2003. Umowa zawarta miĊdzy klubami stanowiáa, iĪ to klub koszykarski
miaá przejąü prowadzenie i zarządzanie piáką. Taki stan trwaá od 2003 do 2005 r.,
w którym to roku piákarze awansowali do drugiej ligi i sytuacja w tym klubie siĊ w
miarĊ ustabilizowaáa. Wtedy bliĪsza wspóápraca miĊdzy klubami ustaáa. W miarĊ
intensywne kontakty z panem Schetyną zostaáy... staáy siĊ sporadyczne. Po 2007 r.
ustaáy zupeánie, jeĞli nie liczyü jednego spotkania na lotnisku. Potwierdzam, Īe
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prosiáem pana SchetynĊ o interwencjĊ w sprawach przyszáoĞci ĝląska. Czy byáo to
nielegalne? Nie, nie byáo. Chodziáo o klub, który byá i jest mi bliski, podobnie jak
panu Schetynie. Ubiegając ewentualne pytanie pana Wassermanna, nie byáo Īadnych
rozliczeĔ finansowych miĊdzy mną a panem Schetyną, jego Īoną lub kimkolwiek
z nim związanych. Nie páaciáem za Īadne zobowiązania pana Schetyny ani pan
Schetyna nie páaciá za moje zobowiązania. KaĪda operacja finansowa w ramach klubu
byáa jawna, wielokrotnie kontrolowana przez sáuĪby skarbowe. Nawet prokurator
z PRL-owskim doĞwiadczeniem musi uznaü te fakty. Nic tutaj nie uda siĊ
zmanipulowaü, bo dokumenty są w wielu kopiach sporządzone przed laty, kiedy nikt
nie myĞlaá, Īe bĊdzie musiaá táumaczyü siĊ ze znajomoĞci ze mną.
Prasa przedstawiáa publicznie stenogramy z rozmowy, którą wedáug Ĩródáa, które
przekazaáo ten materiaá, miaáem odbyü w dniu 29 wrzeĞnia 2008 r. z Janem Koskiem
przed spotkaniem z Grzegorzem Schetyną na lotnisku. Zgodnie ze stenogramów...
mówiĊ w tej rozmowie: Co mam mu w dwóch sáowach powiedzieü takiego, co ten,
ten, co, ba, bo, bo mi Sáawek przygotowaü, ten chudy, ma mi przygotowaü takie
wyliczanki, co oni tam wyrabiają z tą ustawą, Īe ona jest kompletnie... i nie tĊdy idą.
Pan Kosek odpowiada: Kompletnie... Ale to bĊdĊ miaá póĨniej. Ja to mówiĊ: Co mam
mu pokazaü czy daü?
Z rozmowy tej wynikają dwa fakty: po pierwsze, idĊ na rozmowĊ do kogoĞ, po
drugie, nie mam ze sobą Īadnych materiaáów, ktoĞ miaá je dla mnie przygotowaü, ale
jeszcze nie przygotowaá. Powtarzam, to podobno moje sáowa ze stenogramu: Ale to
bĊdĊ miaá póĨniej.
ProszĊ to skonfrontowaü z zeznaniami Mariusza KamiĔskiego w tej sprawie,
zeznaá on przed komisją: Ryszard Sobiesiak przed wizytą u Grzegorza Schetyny jest
dwukrotnie instruowany przez Jana Koska, jak ma rozmawiaü. OczywiĞcie rzecz
dotyczy ustawy hazardowej. Ma ze sobą 15 stron dokumentów, jak mówi przez
telefon, dotyczących ustawy hazardowej.
ProszĊ mi teraz wskazaü, gdzie w nagranej przez CBA rozmowie mówiĊ, Īe mam
ze sobą dokumenty dotyczące ustawy. MówiĊ przecieĪ, Īe takich dokumentów nie
mam i w chwili spotkania nie bĊdĊ miaá. Z czego wynika, Īe chodzi o ustawĊ
hazardową? Z czego wynika, Īe to jest przed spotkaniem z Grzegorzem Schetyną?
PrzecieĪ to jest wszystko ágarstwo i konfabulacje. PrzecieĪ nastĊpnie pan Mariusz
KamiĔski mówi: Po tej rozmowie Ryszard Sobiesiak w rozmowie telefonicznej
z jednym ze swoich przyjacióá mówi, Īe widziaá siĊ z GrzeĞkiem. I Grzesiek mówi:
Wy to zawsze na ostatnią chwilĊ. Czyli rozumiem, Īe, tak jak to interpretuje, Īe uznaá,
Īe sprawa jest trudna, ale nie beznadziejna. Co zataiá Mariusz KamiĔski? ĩe czáowiek,
do którego dzwoniáem, to urzĊdnik stanu cywilnego, czáonek wáadz ĝląska Wrocáaw,
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nie miaá absolutnie nic wspólnego z hazardem. RozmawialiĞmy o zupeánie innej
sprawie, powtórzĊ, o zupeánie innej, indywidualnej sprawie mojego rozmówcy.
Grzegorz Schetyna, mówiąc zacytowane przeze mnie sáowa, nie odnosiá siĊ do
kwestii zmian w ustawie hazardowej. Mamy wiĊc trzy fragmenty rozmów, które
rzekomo odbyáy siĊ tego samego dnia. ĩadna z nich nie pasuje do pozostaáych. ĩadna
z nich z osobna bądĨ teĪ wszystkie brane razem nie uzasadniają tezy o nielegalnym
lobbingu, postawionych przez Mariusza KamiĔskiego. I tak jest w kaĪdym przypadku.
PoniewaĪ szanujĊ swój czas, nie bĊdĊ przytaczaá kolejnych oczywistych sprzecznoĞci
w zeznaniach pana KamiĔskiego. Nasuwa siĊ pytanie, czy pan KamiĔski rozumie, co
czyta, a jak rozumie, czy jest w stanie poáączyü w logiczny ciąg wiĊcej niĪ dwa
elementy. Ja mam powaĪną wątpliwoĞü. A moĪe pan KamiĔski czytaá te dokumenty
po mĊczącym wieczorze? Jedno jest pewne, to nie ja mam udowodniü swoją
niewinnoĞü, ale pan KamiĔski powinien przedstawiü dowody mojej winy. Na takiej
zasadzie, jak przytoczyáem przed chwilą, moĪna udowodniü wszystko, nawet to, Īe
dogadaáem siĊ z obcymi siáami, Īe tylko w ZieleĔcu ma byü zima, a tutaj jest zima
w caáej Polsce. Ale brak dowodów na taką zmowĊ jest przecieĪ dowodem na jej
istnienie, prawda?
OdnoszĊ siĊ natomiast do mojej pasji, jaką jest golf. To dyscyplina
z niewiadomych dla mnie powodów zostaáa ostatnio sprowadzona do gry osób
związanych ze Ğwiatem przestĊpczym, okazji do tajnych spotkaĔ i omawiania
niezgodnych z prawem dziaáaĔ. Takie stanowisko, wyraĪone takĪe przez posáów,
jest krzywdzące przede wszystkim dla polskich zawodników odnoszących w tej
dyscyplinie sukcesy, takĪe dla jej popularyzacji w Polsce. Niestety, uprawianie
sportu w naszym kraju jest czynnoĞcią podejrzaną, a juĪ granie w golfa
w szczególnoĞci, tymczasem w USA sport ten ma charakter masowy i jest dostĊpny
dla kaĪdego. MoĪe gdyby politycy czĊĞciej wchodzili, wychodzili ze swoich
gabinetów i oddychali ĞwieĪym powietrzem, byáoby mniej problemów z ich
decyzjami. Uprawiając ten sport, zacząáem uczĊszczaü takĪe na zawody, braáem
udziaá w turniejach golfowych, gdzie reprezentowaáem PolskĊ. Uzyskaáem tytuá
mistrza Ğwiata amatorów w handicapie 5–10 w 2005 r. Byáem jako reprezentant
Polski na mistrzostwach Europy seniorów w golfa odbywających siĊ w Szwajcarii
w 2009 r. Spytam, czy jest w tym coĞ záego?
Panie poĞle Stefaniuk, zapraszam na golfa, na pole golfowe. To nie jest trudny
sport wymagający wielkich nakáadów. Zapewniam, Īe ludzie w pana wieku czĊsto
zaczynają swoją podróĪ z tą grą.
Moją pasjĊ do golfa dzielĊ z panem Mirosáawem Drzewieckim. Szkoda, Īe nie ma
stenogramów, ile razy rozmawialiĞmy o golfie, ile razy prosiáem go, Īeby zrobiá coĞ
w sprawie wysokoĞci podatków gruntowych od pola golfowego, trawa na polu nie
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sáuĪy produkcji rolnej. Zaznaczam, Īe nie mam pola golfowego ani udziaáu w nim. Nie
robiáem tego dla siebie, ale dla tego sportu.
Cytowanie wyrwanych z kontekstu czĊĞci podsáuchu moich rozmów ze znajomymi
i kolegami w prywatnych rozmowach ma w opinii publicznej przedstawiü mnie jako
osobĊ moralnie dwuznaczną, Īyjącą z nielegalnego lobbingu, prowadzącą dziaáalnoĞü
gospodarczą na granicy prawa albo poza prawem. To jednak tylko oszczerstwa, które
nie mają nic wspólnego z rzeczywistoĞcią. Prawda o prowadzonej przeze mnie
dziaáalnoĞci gospodarczej jest taka, Īe od początku lat 90. realizujĊ z duĪym
powodzeniem wiele przedsiĊwziĊü i inwestycji w branĪy sportowej czy turystycznej.
MogĊ powiedzieü o sobie, Īe wywodzĊ siĊ ze sportu. Sport uksztaátowaá mnie jako
czáowieka, pozwoliá na zarobienie pierwszych pieniĊdzy, które z kolei staáy siĊ
motorem napĊdowym moich póĨniejszych inwestycji. Jako przedsiĊbiorca takĪe
kontynuowaáem swoją przygodĊ ze sportem, inwestowaáem w odbudowĊ i rozwój
piákarskiego ĝląska Wrocáaw czy oĞrodka narciarskiego w ZieleĔcu.
W branĪy hazardowej rozpocząáem dziaáalnoĞü pod koniec lat 80. jako dyrektor
początkowo w poáowie naleĪącej do spóáki Skarbu PaĔstwa, a od 1992 r. jedynego
paĔstwowego kasyna w Polsce w warunkach, gdzie kaĪda osoba peániąca funkcje
dyrektorskie byáa wnikliwie sprawdzana i weryfikowana. W Ğwietle tego zdumiewa
mnie pomówienie pana KamiĔskiego, iĪ pojawiam siĊ w licznych postĊpowaniach
prowadzonych przez róĪne sáuĪby, Īe jestem powiązany ze Ğwiatem przestĊpczym. To
gdzie byáy sáuĪby paĔstwowe takĪe w czasie dziaáania gierojów z CBA? Skoro jestem
taki superbandyta, to dlaczego pozwolono mi na chodzenie po wolnoĞci? Rozumiem,
Īe spiskowa wersja rzeczywistoĞci zakáada, Īe opáacaáem siĊ skorumpowanym
urzĊdnikom, politykom, brawo, 20 lat. JeĪeli by tak byáo, to Polska przypominaáaby
Mogadiszu, czyli stolicĊ Somalii, a nie kraje czáonkowskie Unii Europejskiej.
Obecnie olbrzymim zainteresowaniem cieszą siĊ wszelkie wiadomoĞci
przedstawiające moje związki z tą branĪą, osiągane dochody kasyn, jednakĪe
przedstawione informacje w tym temacie czĊsto sprzeczne są z rzeczywistoĞcią
i powodują mnoĪenie nieprawidáowych i czĊsto absurdalnych wyobraĪeĔ na temat tej
sfery dziaáalnoĞci, co powoduje szereg nieprzyjemnoĞci w moim Īyciu prywatnym,
stąd teĪ chciaáem poruszyü ten temat.
W pierwszej kolejnoĞci zaznaczam, iĪ osobiĞcie nie jestem udziaáowcem Īadnej ze
spóáek związanych z hazardem, jednak czĊĞü udziaáu w tych spóákach znajduje siĊ
w posiadaniu mojej rodziny. Chodzi tutaj o spóákĊ Kasyno Polonia i Golden Play, obie
zarejestrowane w Polsce, páacą podatki wyáącznie do polskiego budĪetu. Obecnie
udziaáy w Kasyno Polonia to niespeána 1/5 caáoĞciowego pakietu, natomiast w spóáce
Golden Play – 1/3. Kasyno Polonia to 6 kasyn i 4 salony gier, natomiast Golden Play
zarządza czterema salonami i 300 automatami. 300 automatów, proszĊ paĔstwa. Czy
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to usprawiedliwia tytuáy gazetowe „Sobiesiak – rekin hazardu”, w sytuacji gdy wedáug
danych Ministerstwa Finansów jest blisko 60 tys. automatów? Moim zdaniem – nie.
Komisja posiada dokáadne dane o iloĞci podmiotów dziaáających na tym rynku oraz
ich pozycji rynkowej, ale trzeba byáo ze mnie zrobiü rekina hazardu, bo inaczej
historyjka KamiĔskiego przestawaáaby trzymaü siĊ kupy.
Jak juĪ wspomniaáem dzisiaj, w rĊkach mojej rodziny, nie moich, po sprzedaĪy
Kasyno Polonia, które miaáo miejsce w 2007 r., pozostaáo 20% akcji tej firmy. Z samej
tej transakcji zapáaciáem samego podatku dochodowego, ja i moja rodzina, okoáo
6 mln, które to zostaáy odprowadzone do budĪetu paĔstwa polskiego, a nie
wyprowadzone na Kajmany, Cypr czy inne raje podatkowe. Teraz zdajĊ sobie sprawĊ,
Īe pieniądze te byáy przeznaczone w czĊĞci m.in. na moją inwigilacjĊ przez okres
ponad póátoraroczny. Kapitaá uzyskany z tej transakcji pozwoliá mi sfinansowaü
kolejne inwestycje w Polsce. W ZieleĔcu wybudowaáem m.in. kompleks Szarotka
i zrealizowaáem projekt budowy najlepszej stacji narciarskiej w ramach firmy
Winterpol. Prawda jest taka, Īe od 2007 r. branĪa hazardowa przestaáa byü w centrum
mojej uwagi. Firma Winterpol jest dzisiaj niekwestionowanym liderem na rynku
Kotliny Káodzkiej. Z naszych usáug korzysta w sezonie tysiące turystów. Od chwili
powstania firmy prowadzimy systematyczną rozbudowĊ caáej infrastruktury
narciarskiej, jednoczeĞnie modernizując przyjĊte do eksploatacji wyciągi. W roku
2005 w ramach naszych dziaáaĔ powstaáa nowoczesna 4-osobowa krzeseákowa kolej
linowa firmy Doppelmayer, lidera na rynku kolei linowych oraz nowy wyciąg
orczykowy tej samej firmy w roku 2006.
W roku 2009 zrealizowaliĞmy projekt 6-osobowego wyciągu zlokalizowanego
takĪe w ZieleĔcu, mającego podgrzewane krzeseáka z przyábicami przeciwĞniegowymi
i przeciwdeszczowymi. Zmieniáo to poziom usáug w tym rejonie. Dzisiaj Zieleniec jest
najnowoczeĞniejszą polską stacją narciarską. DziĊki temu polscy turyĞci nie muszą
wyjeĪdĪaü za granicĊ, aby móc obcowaü z najwyĪszą jakoĞcią usáug i produktów
porównywalnych do tych, jakie moĪna zobaczyü w zagranicznych kurortach. DziĊki
tej inwestycji rozpoznawalnoĞü ZieleĔca jest duĪo wiĊksza, co przejawia siĊ
w rosnącej liczbie goĞci. Nastąpiáo równieĪ zwiĊkszenie atrakcyjnoĞci terenów z samej
Kotliny Káodzkiej. Czy to jest przestĊpstwo? Jak twierdziá káamliwie pan KamiĔski,
cytujĊ: Sobiesiak buduje ten wyciąg bezprawnie, wycinane są 150-letnie drzewa –
prawda, póá hektara – nie ma Īadnych zgód, Īadnych uchwaá rady gminy. Koniec
cytatu. A jak wyglądają fakty? Byáa zgoda ministra ochrony Ğrodowiska, której nic nie
mogáo zmieniü, a wyciĊciu podlegaáy, cytujĊ: drzewostan rĊbny, 153 lata, záej jakoĞci.
Za to, Īe doszáo do wyciĊcia drzew – podkreĞlam, zgodnie z decyzją, ale rzeczywiĞcie
przed terminem jej uprawomocnienia – zapáaciáem karĊ idącą w setki tysiĊcy záotych.
Gdybym miaá chody – pan Wassermann nie sáyszy i póĨniej nie bĊdzie wiedziaá, co
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ma zadaü, jakie pytanie ma zadaü – gdybym miaá chody, o które byáem oskarĪony,
zapáaciábym 10% tej kwoty, bo zgodnie z przepisami urzĊdnicy mogli tak
zdecydowaü. I KamiĔski twierdzi, Īe ja mam chody i posáów na posyáki. Wolne Īarty.
Dlaczego pan KamiĔski sugerowaá, Īe bĊdĊ siĊ odwoáywaá od tej decyzji, Īe nie
zapáaciáem kary, skoro w chwili, gdy wypowiadaá te sáowa, pieniądze byáy wysáane do
urzĊdu w caáoĞci? Jak nazwaü to inaczej niĪ káamstwo w Īywe oczy? JeĪeli przy
realizacji wyciągu záamaáem prawo, to poniosáem za to odpowiedzialnoĞü. Ale
przypomnĊ, to najwiĊksza inwestycja w tej czĊĞci kraju, supernowoczesny wyciąg.
ProszĊ porozmawiaü o tej inwestycji z tysiącami ludzi, rodzinami spĊdzającymi
bezpiecznie zimowe urlopy, z pracownikami zatrudnionymi po kilkanaĞcie godzin
dziennie. Co roku miliony polskich narciarzy zostawia setki milionów euro w Austrii
i w Niemczech. Ja walczĊ o to, Īeby zostawiali je w Polsce. Nie jestem politykiem,
który nie moĪe áączyü spraw publicznych i prywatnych. Ja mogĊ áączyü to, co dobre
dla kraju, i z wáasnym interesem. I zawsze tak postĊpujĊ. Przyjmując logikĊ pana
KamiĔskiego, warto spytaü, czy aby za jego atakami na Zieleniec nie stoi lobby
hotelarzy i wáaĞcicieli wyciągów austriackich i czeskich.
W ZieleĔcu zbudowaáem równieĪ kompleks wypoczynkowy na 140 osób. Resort
Szarotka od wielu juĪ lat stanowi jeden z najbardziej nowoczesnych oĞrodków na
Dolnym ĝląsku. Posiada on: trzy restauracje, kompleks basenowy, salĊ konferencyjną,
kompleks spa, wszystko po to, Īeby zapewniü najwyĪszy standard usáug. Mam
nadziejĊ, Īe tak jak dziĊki pracom komisji, a przede wszystkim dociekliwoĞci pani
Kempy praktycznie nie moĪna zarezerwowaü stolika w PĊdzącym Króliku, tak
równieĪ te parĊ chwil na wizji pomoĪe mi wypromowaü moją ukochaną inwestycjĊ.
Najlepszy hotel i najlepszy wyciąg narciarski w Polsce w ZieleĔcu w Kotlinie
Káodzkiej – zapraszam.
Powtarzam, nie jestem gangsterem, bandytą, oszustem czy rekinem hazardu. To
jest jedno wielkie ágarstwo pana KamiĔskiego, któremu byáo ono potrzebne, aby mieü
kontekst i wiarygodnoĞü przy wszystkich pozostaáych káamstwach i manipulacjach.
Czáonkowie komisji zadali wielokrotnie panu KamiĔskiemu pytanie: Jakimi
dowodami poza urywkami prywatnych rozmów dysponowaá na potwierdzenie tezy, Īe
doszáo do nielegalnego wywierania wpáywu na nowelizacjĊ ustawy o grach? ProszĊ,
niech ktoĞ mi zacytuje jedną rzetelną i prostą odpowiedĨ Ğwiadka KamiĔskiego. Szef
sáuĪby specjalnej mówi na przykáad, Īe dziaáaá w oparciu o deklaracjĊ rzecznika
prasowego ministerstwa, nie weryfikując jego wypowiedzi. I to ma byü sáuĪba
specjalna, przecieĪ to Ğmieszne. PoniewaĪ pan KamiĔski nie ma twardego dowodu, Īe
istniaá bezprawny lobbing, bo nie ma takich dowodów, to musi stworzyü przynajmniej
atmosferĊ spisku, co mogáoby sugerowaü, Īe jeĪeli jest spisek, to równieĪ byáy
nielegalne dziaáania. Dlatego dokonano manipulacji na temat okolicznoĞci mojego
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spotkania z posáem Chlebowskim na cmentarzu. Dla zwolenników tej teorii spiskowej
miejsce spotkania stanowi kolejny dowód na poparcie tezy, Īe jest coĞ podejrzanego
w moim zachowaniu. Gdyby pan KamiĔski siedziaá za czasów inkwizycji, zapewne
zostalibyĞmy oskarĪeni o czary i spaleni na stosie. ChcĊ podkreĞliü, iĪ gdyby osoby
powtarzające i komentujące ten wątek zechciaáy zapoznaü siĊ z treĞcią caáego zapisu
podsáuchiwanych rozmów, to po ich analizie áatwo mogáy siĊ zorientowaü, iĪ zarówno
cel, jak i przyczyna tego spotkania nie są tajemnicze. Z panem Chlebowskim
początkowo umawiaáem siĊ na Bielanach Wrocáawskich. JednakĪe pan poseá chciaá
zmieniü godzinĊ i miejsce spotkania, a nie mogąc siĊ do mnie dodzwoniü, poprosiá
wspólnego znajomego o przekazanie mi tej informacji. MieliĞmy siĊ spotkaü na stacji
paliw w Mirosáawicach, gdyĪ ta lokalizacja umoĪliwiaáa spotkanie w odpowiadającym
panu posáowi terminie. Dzisiaj nie pamiĊtam dokáadnie przebiegu tej rozmowy, ale na
proĞbĊ mojego przyjaciela w tym okresie próbowaáem przekonaü pana Chlebowskiego
do zajĊcia siĊ sprawą dziaáacza PO w Czorsztynie. Stojąc na stacji, zauwaĪyáem, iĪ
Zbigniew Chlebowski przejechaá obok, zaparkowaá samochód przy cmentarzu i ruszyá
w moim kierunku. Skierowaáem siĊ w jego stronĊ. SpotkaliĞmy siĊ przed wejĞciem na
cmentarz. Pan poseá zaproponowaá, abyĞmy siĊ przeszli. Wtedy dowiedziaáem siĊ, iĪ
na tym cmentarzu znajduje siĊ grób zmaráej siostry Zbigniewa Chlebowskiego.
Nieprawdziwą jest informacja przekazana przez pana KamiĔskiego, Īe kluczyliĞmy
miĊdzy grobami. Pan poseá poszedá do grobu swojej siostry. Po chwili wróciliĞmy do
aut. W tym czasie przekazaáem mu proĞbĊ w sprawie dziaáacza PO, prosząc go
o interwencjĊ. Szef CBA rozpĊtaá z tego powodu medialną nagonkĊ. DziĞ wiem, Īe
musiaá. Sposób przedstawienia tej sprawy przez KamiĔskiego oraz media, nie tylko
niezgodne z rzeczywistoĞcią, niepoparte Īadnym, powtarzam, Īadnym dowodem,
a w konsekwencji spowodowaáy wiele niepotrzebnych i bolesnych doĞwiadczeĔ,
komentarzy, które dotknĊáy takĪe rodzinĊ Zbigniewa Chlebowskiego.
PrzyznajĊ, Īe miaáem odwagĊ byü przeciwko záemu pomysáowi wprowadzania
dopáat. Jego realizacja oznaczaáa straty dla budĪetu i dla mojej firmy. PoniewaĪ
przedsiĊbiorcy nie są idiotami, jak mówiáem panu Chlebowskiemu, wszyscy
wáaĞciciele zejdą do podziemia lub zamkną interesy. W takim przypadku, co równieĪ
chyba nie wymaga wyĪszej wiedzy ekonomicznej, zamiast mieü wiĊcej o 20%
Ğrodków z dopáat – jak to wynikaáo z modelu matematycznego pana Kapicy –
w budĪecie byáoby zero Ğrodków, ale to zero oznaczaáoby utratĊ dzisiejszych
wpáywów. MieliĞmy odwagĊ zaproponowaü wyjĞcie alternatywne – podniesienie
podatków. To rozwiązanie byáoby taĔsze, efektywniejsze i prostsze we wprowadzeniu.
Ale polski urzĊdnik nie lubi takich rozwiązaĔ. Najlepiej jak podatnik nic nie rozumie,
musi siĊ pogubiü, bo wówczas moĪna go ukaraü, a karanie jest sensem Īycia
urzĊdników skarbowych, niezaleĪnie od tego, która partia rządzi.
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PoniewaĪ duĪa czĊĞü publikacji w mediach wskazuje, Īe powyĪsze wyjaĞnienia
zaleĪnoĞci ekonomicznych są zbyt skomplikowane, to postaram siĊ wyjaĞniü na
zapaákach. MoĪe bĊdzie áatwiej zrozumieü. Bierzemy zapaákĊ i chcemy podpaliü
papierosa. ProszĊ siĊ nie obawiaü, byáem sportowcem, nigdy nie paliáem, tutaj teĪ nie
zapalĊ. OtóĪ mądry fiskus to jest taki twór, który chce jednoczeĞnie zabraü mi jak
najwiĊcej z tej zapaáki – to jest dla fiskusa – ale jednoczeĞnie zostawiü mi tyle, Īebym
mógá jeszcze sobie zapaliü papierosa, czyli zachowaü moją motywacjĊ do kupowania
zapaáek i papierosów. Oto zapaáka, czyli przychód wáaĞciciela automatu do gry.
Pierwszy kawaáek zapaáki to są podatki, który odáoĪyáem, które muszĊ zapáaciü,
a dzielni celnicy pana Kapicy pilnują, Īeby nic nie uciekáo. To jest ponad poáowa
przychodu. Z tych Ğrodków buduje siĊ drogi, szpitale, boiska sportowe czy inne
rzeczy, o których decyduje rząd i minister finansów. Teraz áamiĊ to, co idzie na
wygrane. Ta wygrana to jest przyjemnoĞü, którą musi mieü szary czáowiek zwany
graczem. Inaczej nie przyjdzie i nie wyáoĪy swoich pieniĊdzy na grĊ, a wówczas caáy
interes przestaje istnieü. UáamujĊ kolejny kawaáek, to co jest kosztem wytworzenia.
Pensje, ludzie, wynajem, serwis, obsáuga. W skali Polski hazard to setki tysiĊcy
miejsca pracy rodzin, które z tego Īyją. I teraz zostaje taki maáy kawaáek, dziĊki
któremu wáaĞciciel musi zapaliü papierosa. Ma w Īyciu trochĊ satysfakcji i w związku
z tym chce mu siĊ wstawaü rano, ryzykowaü, uĪeraü z urzĊdnikami, aby wystrugaü
kolejną zapaákĊ. I w caáym biznesie chodzi o to, by tak to siĊ krĊciáo.
Jeden z posáów:
Przepraszam.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Pan Kapica tak napisaá swoją ustawĊ, Īe chciaá mi nie tylko zabraü tĊ jedną
zapaákĊ, ale odebraü chĊü oraz moĪliwoĞci palenia papierosów. Chciaá wysadziü naraz
kilkaset tysiĊcy ludzi i budĪet. Efekty jego pracy są juĪ dzisiaj widoczne na rynku. Za
kilka miesiĊcy zacznie siĊ debata nad szukaniem nowych Ĩródeá dla budĪetu, bo
potrzeba pieniĊdzy na waĪne cele. PamiĊtajcie, Īe budĪet traci codziennie dziesiątki
milionów podatków, które od roku 2003 regularnie wpáywaáy do kasy paĔstwa. Dzisiaj
przestają wpáywaü, bo pan Kapica chciaá wprowadziü gáupi przepis o dopáatach.
PoniewaĪ mu siĊ to nie udaáo, wprowadziá takie przepisy, które de facto oznaczają
likwidacjĊ tej branĪy.
MuszĊ w tym miejscu zadaü pytanie: Czy pan KamiĔski nie rozumiaá tego
mechanizmu, czy teĪ Ğwiadomie oszukaá premiera, pisząc, Īe budĪet straci na
likwidacji dopáat okoáo 500 mln zá? Rozumiem, Īe jego Ĩródáem byáy materiaáy
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w gazetach, co jest ujawnione w notatkach CBA. Ale jak mówią znawcy tematu,
chyba pan nie wierzyá w to, co piszą w mediach.
OdrĊbnym faktem jest pytanie: Na jakie wpáywy liczyá minister finansów
w związku z dopáatami? Czytając kolejne dokumenty, znalazáem róĪne kwoty: 469 mln
w notatce CBA, 380 mln w jednym z projektów, ale byáy teĪ: 250 mln w zeznaniach
pana Kapicy przed komisją i 200 mln w zeznaniach pana ministra Rostowskiego.
Innym dowodem w rozumieniu pana, innym koronnym dowodem w rozumowaniu
pana KamiĔskiego opartym na fikcji jest sprawa spotkania z ministrem Drzewieckim
we wrzeĞniu 2009 r. Faktem jest, Īe, jadąc do Warszawy, zadzwoniáem do znajomego,
z którym miaáem graü w golfa. Zostaáem zaproszony na spotkanie, w którym poza
ministrem braáy udziaá jeszcze inne osoby. Faktem jest, iĪ na to spotkanie spóĨniáem
siĊ i stąd moja rozmowa z ministrem byáa bardzo krótka. Odbyáa siĊ juĪ nie
w restauracji, gdzie siĊ wstĊpnie umawialiĞmy, tylko w hotelu, gdzie pan minister
spotkaá siĊ ze swoimi goĞümi. Poprosiáem o to spotkanie, bo zaleĪaáo mi na
zainteresowaniu Mirosáawa Drzewieckiego odbywającym siĊ nastĊpnego dnia turnieju
golfowym. ObecnoĞü ministra z pewnoĞcią podniosáaby jego rangĊ.
ChcĊ w tym miejscu uspokoiü dziennikarza „Dziennika Gazety Prawnej”, na
áamach której znalazáy siĊ stwierdzenia, jakoby takiego turnieju golfowego nie byáo.
Artykuá ten podpisaá pan, który juĪ raz za umieszczenie fikcyjnego wywiadu zostaá
ogáoszony hieną roku. Tekst o turnieju jest kolejnym powodem do tego tytuáu. OtóĪ
turniej golfowy, którego rzekomo nie mógá pan znaleĨü, odbyá siĊ. Osoby, które,
osoby, którym nie wystarczy sáowo, odsyáam do oficjalnej strony internetowej
o turnieju pola golfowego na Lisiej Polanie. OĞwiadczam ponadto, iĪ w tym turnieju,
którego podobno nie byáo, zająáem drugie miejsce, mogĊ dostarczyü zdjĊcia i kopiĊ
dyplomu.
WskazujĊ, iĪ minister KamiĔski znowu zastosowaá te same schematy, co wyĪej
opisywane. Zupeánie normalne spotkanie grupy znajomych odbywające siĊ w Ğrodku
miasta w hotelu, poĞwiĊcone zdarzeniu towarzyskiemu, pan KamiĔski dorzuciá do tego
swoją nieprawdziwą interpretacjĊ, starając siĊ wytworzyü wraĪenie tajemniczoĞci,
nielegalnoĞci zwykáego spotkania. Wskazaá opinii publicznej tak spreparowane fakty
jako dowód na rzekome nieprawidáowoĞci w moim postĊpowaniu.
JednoczeĞnie w innym miejscu swojego oszukaĔczego oskarĪenia twierdzi pan
KamiĔski, Īe po 25 sierpnia wszystkie kontakty zostaáy zerwane. Czy to, Īe nie
dzwoniĊ do kogoĞ przez jeden, dwa lub trzy dni oznacza, Īe zrywam z nim kontakty?
Nie mam po prostu powodu do rozmowy. Jak bĊdĊ miaá interes, zadzwoniĊ.
Kolejną juĪ manipulacją Mariusza KamiĔskiego byáo przedstawienie mnie jako
przestĊpcĊ, osobĊ finansującą zorganizowane grupy przestĊpcze. ProtestujĊ przeciwko
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kaĪdemu sáowu wypowiedzianemu przez Mariusza KamiĔskiego. Stwierdzam
jednoznacznie, iĪ przedstawione przez szefa CBA oceny i wnioski mają charakter
oszczerstw, pomówieĔ i nie polegają na prawdzie.
Kim jest Ryszard Sobiesiak wedáug KamiĔskiego? Twierdzi on, Īe juĪ w poáowie
lat 90. interesują siĊ mną Urząd Ochrony PaĔstwa, a ja jestem podejrzewany o pranie
brudnych pieniĊdzy i o korupcjĊ. Caáy czas ma siĊ moją skromną osobą interesowaü
Policja w związku z moimi intensywnymi kontaktami ze zorganizowanymi grupami
przestĊpczymi o charakterze zbrojnym. Przepraszam.
Pan KamiĔski oskarĪa mnie o związki z osobą skazaną na wieloletnie wiĊzienie za
kierowanie wáaĞnie taką grupą. Mówi, Īe byá szefem ochrony kasyna Ryszarda
Sobiesiaka. Mariusz K. ten zeznaje, Īe w zeznaniach Ğwiadka koronnego zostaáem
scharakteryzowany jako sponsor przestĊpców. Pan Mariusz K., z wáaĞciwym sobie
przekonaniem mówi dalej, iĪ ja uciekáem z kraju, tak jak teraz, przed wymiarem
sprawiedliwoĞci. To te pseudoinformacje i pseudorewelacje, to stek bzdur
i nikczemnych pomówieĔ. Przypominają dowcip o radiu ErewaĔ i rozdawanych
samochodach na Placu Czerwonym w Moskwie. Tyle Īe nie samochody, a rowery, nie
rozdają, tylko kradną i nie w Moskwie, a w Leningradzie. Reszta siĊ zgadza, panie K.
Faktem jest, Īe prowadziáem kasyno od początku lat 90. W tym okresie byáem
wielokrotnie sprawdzany pod kaĪdym wzglĊdem przez Ministerstwo Finansów
i podlegáe sáuĪby. Sprawdzono moje kontakty, zeznania podatkowe, Ĩródáa
posiadanych pieniĊdzy. Za kaĪdym razem otrzymywaáem niezbĊdne do dziaáalnoĞci
w branĪy dokumenty Ğwiadczące o mojej nienagannej opinii. Nikt nigdy nie zgáaszaá
jakichkolwiek zastrzeĪeĔ. W czasie mojej dziaáalnoĞci w branĪy hazardowej
zatrudniaáem wiele biur ochrony, poniewaĪ paĔstwo polskie takiej ochrony nie byáo
w stanie zapewniü. Jednym z wáaĞcicieli takiego licencjonowanego przez paĔstwo
i kontrolowanego przez PolicjĊ biura byá czáowiek, który póĨniej zostaá skazany. Na to
Īadnego wpáywu jednak nie miaáem. Tak jak i inni klienci tej firmy ochroniarskiej. Po
wyroku ani ten czáowiek, ani jego firma nie pracowali juĪ dla mnie, a z tego wynika
sposób rozumowania w tej sprawie pana KamiĔskiego. Jemu ukradli, on ukradá, na
pewno jest zamieszany w sprawĊ kradzieĪy. Na tym polegaü miaáo tzw.
sponsorowanie przeze mnie, jak twierdzi pan KamiĔski, grupy przestĊpczej. Ja nigdy
nie byáem podejrzewany, nie przedstawiono mi Īadnych zarzutów w jakiejkolwiek
sprawie kryminalnej, a w szczególnoĞci prania brudnych pieniĊdzy i korupcji.
Jedyny wyrok, jaki zostaá orzeczony w mojej sprawie, to ten z roku 2008.
Zostaáem skazany na podstawie pomówieĔ oszusta, bez uwzglĊdnienia caáoĞci
materiaáu dowodowego oraz sugerowanych przeze mnie ekspertyz. Ów oszust po
wyjĞciu z aresztu ucieká za granicĊ, gdzie przebywaá równieĪ w czasie prowadzonego
postĊpowania. Nie pojawiá siĊ na sprawie, a ja jestem skazany. Do skazania
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wystarczyáo jedno zeznanie záoĪone przed prokuratorem, jego sms do jego Īony, iĪ
dostanie ode mnie 10 tys. zá. Miaáem rzekomo daü áapówkĊ za coĞ, czego nie zrobiáem,
bo nie byáo mnie wówczas w Polsce. Kowal zawiniá, Cygana powiesili. Trafiáem na
swojej drodze na nieuczciwą osobĊ, która z nieznanych mi do dziĞ, niewyjaĞnionych
przyczyn bezpodstawnie mnie oskarĪyáa. ZáoĪyáem skargĊ do Europejskiego
Trybunaáu Praw Czáowieka w Strasburgu.
Teraz chciaábym przedstawiü moją wersjĊ zdarzeĔ na temat manipulacji Mariusza
KamiĔskiego, który próbowaá wmówiü premierowi, iĪ podobno w sposób nielegalny
zaáatwiaáem pracĊ córce. Faktem jest, Īe prosiáem znajomych, w tym m.in. pana
Drzewieckiego, o pomoc w znalezieniu ciekawej pracy dla niej. Minister Drzewiecki
poza przyjĊciem i pochwaleniem CV mojej córki nic w tej sprawie nie zrobiá. Gdy
pojawiáo siĊ ogáoszenie o konkursie w totalizatorze, moja córka záoĪyáa odpowiednie
dokumenty i zamierzaáa zgodnie z obowiązującą procedurą wziąü udziaá w konkursie.
Wycofaáa siĊ, gdy okazaáo siĊ, Īe ja jestem przeszkodą, poniewaĪ zajmujĊ siĊ
hazardem. Są na mnie donosy i nazwisko moje moĪe byü przeszkodą w ubieganiu siĊ
o tą funkcjĊ. Dla pana KamiĔskiego owe donosy oznaczają przeciek o akcji CBA. Dla
mnie byáy one codziennoĞcią pracy w hazardzie. Niestety czĊĞü osób pracujących w tej
branĪy wierzy w cudowną moc likwidowania konkurentów przy pomocy donosu.
Przez te lata napisano ich na mój temat wiele. W swoich wywodach pan KamiĔski
dawaá do zrozumienia, Īe chciaáem opanowaü totalizator, a nie pomóc w zdobyciu
pracy przez córkĊ. To káamstwo. Od kiedy wspieranie ambicji zawodowych dzieci
i proĞby o pomoc w znalezieniu ciekawej pracy są przestĊpstwem?
Przedstawione powyĪej okolicznoĞci zostaáy zmanipulowane przez Mariusza
KamiĔskiego w celu wprowadzenia w báąd premiera oraz opinii publicznej. Szef CBA
demonizując moje poczynania związane z przesáaniem CV mojej córki róĪnym
osobom, stworzyá nieprawdziwe wraĪenie, Īe oto mamy do czynienia z dziaáaniem
nielegalnym. Dziaáania te posáuĪyáy Mariuszowi KamiĔskiemu do uzasadnienia
wygodnej dla niego tezy o sáuĪalczym stosunku niektórych urzĊdników paĔstwowych
do mojej osoby. OĞwiadczam kategorycznie, iĪ dziaáania osób publicznych na rzecz
mojej córki ograniczyáy siĊ wyáącznie do deklaracji pomocy, za którymi nie poszáy
Īadne realne czyny. Teraz jakbym w sposób nielegalny bądĨ nieetyczny pomagaá
swojej córce w znalezieniu pracy – teza nie jest poparta Īadnymi dowodami. Jedyne,
czym dysponuje Mariusz KamiĔski, są jego wáasne insynuacje i pomówienia.
Kolejne káamstwo Mariusza KamiĔskiego wymagające wyjaĞnieĔ to rzekome
informacje na temat stosowania przeze mnie techniki kontrobserwacji oraz ucieczce
z kraju. Nie byáo dla mnie Īadną nowoĞcią, iĪ jestem legalnie i nielegalnie
podsáuchiwany przez wiele lat pracy w branĪy hazardowej. Jak juĪ wspomniaáem, to
nie są spotkania czy kontakty z panienkami z dobrych domów. Wydaje mi siĊ, Īe
- 33 -

28. posiedzenie Komisji ĝledczej w dniu 11 lutego 2010 r.

sáuchając Ğwiadka, czáonek komisji pan Zbigniew Wassermak… pan Zbigniew
Wassermann, przepraszam, ulegá tej taktyce, bo recenzując zeznania Ğwiadka
KamiĔskiego, mówi: mówimy o tych samych osobach, o tych samych mechanizmach,
o tych samych przeáoĪonych, o tym samym celu dziaáania. To jest po prostu…
wszystko na to wskazuje, Īe mamy do czynienia ze zorganizowaną grabieĪą majątku
narodowego, dlatego to jest waĪne. Czemu miaáy sáuĪyü takie oskarĪenia, zwáaszcza
w kontekĞcie mojej osoby, panie Wassermann? PowtórzĊ: nigdy nie uczestniczyáem
w prywatyzacji czy relacjach biznesowych ze Skarbem PaĔstwa. Sumiennie páaciáem
olbrzymie podatki. To na czym miaáem… to na czym miaáa polegaü ta zorganizowana
grabieĪ, jaki majątek chciaáem ukraĞü?
InformujĊ, Īe przed wakacjami w 2009 r. wymieniáem swój aparat telefoniczny,
poniewaĪ siĊ psuá. Myli siĊ Ğwiadek KamiĔski, Īe korzystaáem z tzw. bezpiecznego
telefonu. Ja miaáem staáy numer, a nowy numer otrzymaáem wraz z aparatem
telefonicznym przy zakupie, w związku z awarią starego aparatu telefonicznego. Od
wielu lat mam dwa telefony róĪnych sieci. Taka sytuacja gwarantuje dostĊp do sieci.
Wielokrotnie Ğwiadek KamiĔski tak kategorycznie stwierdza: Ryszard Sobiesiak
znika z Polski i do tej pory go nie ma. To jest wiedza wáaĞciwa panu KamiĔskiemu.
InformujĊ, iĪ z racji swoich zajĊü bardzo czĊsto wyjeĪdĪam z Polski na dáuĪej.
Przebywam w Polsce od dnia 4 stycznia 2010 r. W dniu 6 stycznia 2010 byáem
przesáuchiwany przez ProkuraturĊ OkrĊgową w Warszawie, w czasie którym Ğwiadek
KamiĔski insynuowaá, jakobym ucieká z kraju. Faktycznie przebywaáem w Polsce.
Pytam, jaki jest cel takich káamliwych twierdzeĔ o mojej ucieczce z kraju. OdpowiedĨ
jest chyba prosta. Pan KamiĔski juĪ wie, Īe kolejny raz skompromitowaá, wywoáując
aferĊ, skompromitowaá siĊ, której nie ma, wprowadzając KomisjĊ ĝledczą i opiniĊ
publiczną w báąd, wiĊc jedyne co pozostaje, to przedstawienie Ryszarda Sobiesiaka
jako pospolitego przestĊpcĊ, wroga publicznego numer jeden, osobĊ, z którą nie
powinno… nie powinien znaü siĊ przeciĊtny obywatel, a cóĪ dopiero posáowie.
Pomówienia, nikczemne káamstwa kierowane przez pana KamiĔskiego znajdą swój
epilog w sądzie, gdzie skierowaáem sprawĊ o ochronĊ mojego dobrego imienia.
Tak zwana sprawa Czorsztyna, przywoáywana jako kolejny dowód sáuĪalczoĞci
polityków wobec mojej skromnej osoby, to nie wiem, czy Īart, czy tylko zwykáa
gáupota i nieuctwo. Pomyliá siĊ panu… pomyliáy siĊ panu KamiĔskiemu stenogramy.
Znam Lecha Janczego, czáonka PO, powiedziaáem: widziaáem go w Īyciu moĪe dwa
razy. Prosiá mnie o pomoc w kontakcie z politykami z Warszawy. Nie wiem
dokáadnie, o co chodziáo, nie dopytywaáem siĊ, wiem tylko, Īe byáo to związane z tym
okrĊgiem wyborczym. JednakĪe próby poáączenia telefonicznego pozostawione byáy
bez Īadnej reakcji. Poprosiá mnie, abym spróbowaá umówiü go na spotkanie z którymĞ
z posáów i tą proĞbĊ, i z tą proĞbą zwróciáem siĊ do Zbigniewa Chlebowskiego.
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Sprawa ta nie miaáa bezpoĞrednio związku z jakąkolwiek inwestycją podejmowaną na
tym terenie przeze mnie czy inne osoby, a jedynie dotyczyáa proĞby umówienia
spotkania z posáem Platformy. To chyba nie jest przestĊpstwo. Podsumowanie zeznaĔ
Ğwiadka KamiĔskiego, wydaje siĊ, najtrafniej ująá pan poseá Stefaniuk: koĔcz waĞü. Ja
dodam od siebie: wstydu oszczĊdĨ.
Zaprzeczam, iĪ Marcin Rosóá wraz z Īoną i teĞciem spĊdziá ferie w moim oĞrodku
w ZieleĔcu. To niby drobna róĪnica, ale pan Marcin Rosóá byá w oĞrodku Szarotka
dwa dni wraz ze swoim kolegą. Nieprawdą jest, iĪ jego… za jego pobyt zapáaciá mój
syn. Pan KamiĔski káamie celowo, Īe byáa to jakby forma podziĊkowania za
zaáatwienie wycinki drzew w Ministerstwie ĝrodowiska.
Szczytem káamstw i wprowadzenia Komisji ĝledczej i opinii publicznej w báąd jest
stwierdzenie Ğwiadka pana KamiĔskiego, iĪ miaáem z panem Koskiem doprowadziü
do wstawiania automatów do gier na stacjach benzynowych naleĪących do firm,
spóáek Skarbu PaĔstwa. Nigdy nie podejmowaáem Īadnych – podkreĞlam: Īadnych –
dziaáaĔ w tym zakresie. Nie są mi znane okolicznoĞci, aby teĪ pan Kosek podejmowaá
jakąĞ aktywnoĞü w tym kierunku.
Jadąc tu do paĔstwa… odpowiem jeszcze na pytanie, które dzisiaj, na zarzuty,
które dzisiaj usáyszaáem w mediach. Chciaáem równieĪ powiedzieü, iĪ nigdy nie
planowaáem zaáoĪenia firmy budowlanej na potrzeby „Orlików”. Taką káamliwą
informacjĊ usáyszaáem dzisiaj w wiadomoĞciach.
W moim wystąpieniu poruszyáem i odwoáaáem siĊ do wszystkich waĪnych
tematów, które budziáy kontrowersje. Nie mam najmniejszych záudzeĔ, Īe to
cokolwiek zmieni. Dla tych, którzy wydali juĪ wyrok, moje sáowa pozostaną obojĊtne,
dla nich mój dzisiejszy wystĊp bĊdzie tylko przygrywką do kolejnej serii wywiadów
i komentarzy, w których bezkarnie moĪna urągaü ludziom, logice i faktom, waĪne jest
zdobycie kilku punktów popularnoĞci albo urwanie ich konkurentowi. Dla doraĨnej
korzyĞci politycznej niektórzy z was próbują przedstawiü mnie jako szwarccharakter,
a potem dokleiü do swoich przeciwników politycznych i ich utopiü. Jednak proszĊ nie
liczyü na to, Īe dam wam satysfakcjĊ, moĪliwoĞü poniĪania mnie insynuacjami
i pytaniami sugerującymi, w których jesteĞcie zaiste mistrzami. I to, Īe áamiecie
procedury, nie ma znaczenia ani dla was, ani dla waszych rozmówców, bo oni są
z waszego Ğwiata, ja nie. Nie rozumiem i nie akceptujĊ sytuacji, w której dla
osiągniĊcia zakáadanego celu podsáuchuje siĊ moje rozmowy z adwokatem. To jest
naruszenie podstawowych standardów paĔstwa prawa. Dlatego nie dam wam okazji,
ĪebyĞcie zamiast pytaü mogli wygáaszaü wyroki zaoczne i komentarze polityczne.
Mam do wyboru: albo uczestniczyü w tym czarnym kabarecie, jak opisaá tĊ komisjĊ
pan poseá Wassermann w jednych z programów, albo zachowaü resztki godnoĞci.
Byáem w tej sprawie przesáuchany jako Ğwiadek przez prokuraturĊ. Stawiáem siĊ na
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wezwanie komisji. Pan KamiĔski mówiá, iĪ toczy siĊ kilka spraw, w których jestem
w krĊgu podejrzeĔ. Dlatego korzystając z przysáugującego mi uprawnienia zawartego
w art. 11c ustawy trzy… ust. 3 ustawy o komisji, skáadam formalny wniosek
o przesáuchanie mnie w dalszej czĊĞci na posiedzeniu zamkniĊtym. Publiczna pogarda
dla mojego nazwiska jest juĪ faktem. Nie chcĊ pozwoliü na powtarzanie siĊ tej
sytuacji. Jako obywatel Rzeczypospolitej mam gwarantowane prawo do ochrony
mojego dobrego imienia, imienia mojej rodziny. Prezentowane przeze mnie
wypowiedzi nie mogą byü przedmiotem niezgodnego z prawem wykorzystywania lub
manipulowania. Powtarzające siĊ przecieki do mediów, takĪe z akt bĊdących
w posiadaniu komisji, nierzetelne komentowanie moich wypowiedzi záoĪonych
w prokuraturze są ewidentnym naruszeniem moich uprawnieĔ wynikających
z przepisów procedury karnej. PodkreĞlam: mimo licznych insynuacji stajĊ przed
komisją jako Ğwiadek, a nie oskarĪony. Domagam siĊ respektowania moich praw.
DziĊkujĊ za uwagĊ i proszĊ o przerwĊ.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Ogáaszam póá godziny przerwy.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Przepraszam, panie przewodniczący, a w tym…
Przewodniczący:
Tak, proszĊ.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
…jest zawarty wniosek formalny pana Sobiesiaka. Czy on bĊdzie teraz rozpoznany
czy po przerwie?
Przewodniczący:
Po przerwie poinformujemy.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
DziĊkujĊ.
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Przewodniczący:
Wznawiam posiedzenie.
ProszĊ paĔstwa, przypomnĊ, Īe Ğwiadek záoĪyá wniosek, aby przesáuchano go na
posiedzeniu zamkniĊtym, powoáując siĊ na art. 11c ust. 1 pkt 3, czyli Īeby
przesáuchano go na posiedzeniu zamkniĊtym, jeĪeli treĞü zeznaĔ mogáaby naraziü na
haĔbĊ osobĊ wezwaną lub osobĊ dla niego najbliĪszą w rozumieniu art. 115 § 11
Kodeksu karnego.
W tej sprawie podejmuje decyzjĊ przewodniczący. Z tym, Īe są to te decyzje, co
do których moĪe wnieĞü sprzeciw zarówno Ğwiadek, jak i kaĪdy z czáonków komisji.
JeĪeli taki sprzeciw zostanie wniesiony, wtedy ten wniosek jest poddawany pod
gáosowanie przez wszystkich czáonków komisji i decyduje caáa komisja. Za chwilĊ
powiem, jaką decyzjĊ podjąáem, ale chcĊ jeszcze paĔstwa poinformowaü, Īe zwaĪyáem
tutaj dwie rzeczy. Pierwsze, niewątpliwie trudną sytuacjĊ Ğwiadka, który zeznaje pod
presją mediów. PrzypomnĊ, Īe posiedzenie zamkniĊte to jest takie, w którym nie ma
osób postronnych, zarówno dziennikarzy, jak i innych obserwatorów, ale to nie jest
posiedzenie niejawne. JeĪeli decyzja komisji byáaby, Īe przechodzimy w tryb
zamkniĊty, to wtedy obradujemy, Īe tak powiem, we wáasnym gronie, ale stenogram
i protokóá z tego posiedzenia oczywiĞcie byáyby jawne. Rozumiejąc tą presjĊ i to, Īe
na pewno posiedzenie zamkniĊte byáoby bardziej komfortowe i dla Ğwiadka, i byü
moĪe dla czáonków komisji zadających pytania, jednak biorĊ pod uwagĊ równieĪ to, Īe
swobodna wypowiedĨ Ğwiadka zostaáa wygáoszona jednak w obecnoĞci kamer
i w obecnoĞci mediów, i na posiedzeniu otwartym. W związku z tym oddalam wniosek
Ğwiadka o zarządzenie posiedzenia zamkniĊtego.
Czy do tej mojej decyzji jest sprzeciw?
JuĪ, momencik, momencik, bo nie wáączyáem panu mikrofonu.
ProszĊ.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Zgáaszamy sprzeciw, panie przewodniczący, z kilku powodów. JuĪ po tym
wstĊpnym…
Przewodniczący:
ProszĊ o uzasadnienie.
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Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
…wysáuchaniu pana Sobiesiaka ukazaáy siĊ juĪ niekorzystne komentarze.
Codziennie w wielu mediach przedstawia siĊ rodzinĊ i pana Sobiesiaka w sposób
skandaliczny. I chcemy tego uniknąü. I mamy nadziejĊ, Īe komisja chce wyjaĞniü
sprawĊ, a nie prowadziü show telewizyjny. I to jest gáówne nasze przesáanie, Īeby
w warunkach… My mamy ĞwiadomoĞü, Īe to jest pod protokóá jawny, ale warunki
inne, umoĪliwiające swobodne wypowiadanie siĊ Ğwiadkowi. Tak, Īe odwoáujĊ siĊ do
skáadu komisji, proszĊ o uwzglĊdnienie tego wniosku.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
W związku z tym poddajĊ pod gáosowanie ten wniosek.
Ale w jakim trybie? Nie chciaábym teraz dyskusji wywoáywaü.
Poseá Zbigniew Wassermann:
W sprawie formalnej.
Przewodniczący:
ProszĊ, w sprawie formalnej pan poseá Wassermann. Mam nadziejĊ, Īe to bĊdzie
sprawa formalna.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Panie przewodniczący, ja myĞlaáem, Īe pan na to zwróci uwagĊ, bo ja mam przed
sobą komentarz do ustawy o komisji Ğledczej. Z treĞci komentarza dotyczącej art. 11c
ust. 1 pkt 3 wynika, Īe przepis ten chroni Ğwiadka, osoby najbliĪsze przed naraĪeniem
na ujawnienie okolicznoĞci, które mogą przynieĞü im wstyd, ujmĊ albo doprowadziü
do utraty tzw. dobrego imienia. I wtedy chodzi o uchronienie Ğwiadka od takich
skutków. I ten przepis pozwala na ochronĊ przed publicznym ujawnianiem faktów
z Īycia intymnego i osobistego Ğwiadka lub osób dla niego najbliĪszych. Nie znajdujĊ
tutaj powodów, Īeby w jakimkolwiek zakresie widzieü zagroĪenie dla tak okreĞlonych
dóbr. A chcĊ przypomnieü, Īe zasadą podstawową dziaáania komisji jest zasada
jawnoĞci. Dlatego myĞlĊ, Īe warto teĪ i na to zwróciü uwagĊ, kiedy…
Przewodniczący:
Przepraszam, panie poĞle. To nie byáa sprawa formalna, bo ona nie dotyczyáa ani
trybu gáosowania, ani sposobu gáosowania. To byáo odniesienie siĊ do uzasadnienia do
wniosku.
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Ja bym chciaá jednak ten wniosek poddaü pod gáosowanie.
W związku z tym poddajĊ pod gáosowanie wniosek Ğwiadka o przesáuchanie jego
dalsze na posiedzeniu zamkniĊtym.
Kto jest za tym wnioskiem, proszĊ podnieĞü rĊkĊ do góry.
Nie ma gáosów za.
Kto jest przeciw, proszĊ podnieĞü rĊkĊ do góry.
DziĊkujĊ.
Kto siĊ wstrzymaá, proszĊ podnieĞü rĊkĊ do góry.
DziĊkujĊ.
Nie ma gáosów za, 5 gáosów przeciw, 2 gáosy wstrzymujące.
W związku z tym stwierdzam, Īe wniosek nie zostaá przyjĊty.
W tej sytuacji przychodzi nam przejĞü do zadawania pytaĔ i odpowiedzi.
PrzypomnĊ, Īe pytania bĊdziemy zadawaü zgodnie z dotychczasowym trybem, tak
jak w poprzednich pytaniach.
I dzisiaj rozpoczyna zadawanie pytaĔ pan poseá Urbaniak.
ProszĊ, panie poĞle.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
DziĊkujĊ bardzo.
Czy podtrzymuje pan zeznania záoĪone w prokuraturze?
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
ProszĊ o uchylenie, panie przewodniczący, tego pytania.
Przewodniczący:
PoproszĊ o krótkie uzasadnienie, dlaczego go mam uchyliü.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Przesáuchanie w prokuraturze to nie podlega ujawnianiu na zewnątrz. Nie moĪe
Ğwiadek mówiü o tym, co mówiá w prokuraturze.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
To nie byáo pytanie o to, o czym mówiá, tylko czy podtrzymuje.
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Przewodniczący:
Rozumiem, Īe podtrzymuje pan wniosek o uchylenie tego pytania.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Tak, podtrzymujĊ.
Przewodniczący:
Uchylam to pytanie, bo i tak nie spodziewam siĊ odpowiedzi.
ProszĊ o nastĊpne pytanie.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Kiedy poznaá pan pana Grzegorza SchetynĊ?
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
ProszĊ o uchylenie tego pytania, panie przewodniczący. PowoáujĊ siĊ tutaj na
wyrok Trybunaáu Konstytucyjnego i uzasadnienie do tego wyroku. Szerzej nie bĊdĊ
komentowaá. To samo siĊ…
Przewodniczący:
Ale proszĊ moĪe uzasadniü, bo to jest pytanie o fakt.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Tak. PowoáujĊ siĊ na wyrok trybunaáu. To są prywatne sprawy pana Sobiesiaka.
Nie musi o nich mówiü publicznie.
Przewodniczący:
Tak, ale one są…
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Bardzo precyzyjnie mógábym przeczytaü, panie przewodniczący, w jakiej sytuacji
moĪe odmówiü. To jest klasyczny przykáad.
Przewodniczący:
Gdyby pan zacytowaá ten…
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Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Dobrze.
Przewodniczący:
…ten przepis wyroku Trybunaáu Konstytucyjnego, Īebym mógá siĊ nad tym
zastanowiü.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
To jest wyrok z 22 wrzeĞnia 2006 i do niego jest komentarz: Wezwanie
w charakterze Ğwiadków osób prywatnych jest moĪliwe, jednakĪe pod warunkiem, Īe
przedmiotem badania komisji byáyby dziaáania ministrów i innych osób, co do których
istnieje podejrzenie, Īe ulegli ewentualnym nieuprawnionym wpáywom stwierdzonym
ze strony osób prywatnych lub przedsiĊbiorców. Ustalenia dotyczące nielegalnego
wpáywania przez osoby fizyczne lub przedsiĊbiorców mogą byü wówczas
weryfikowane tylko w trybie procesowym przez prokuraturĊ, a nastĊpnie przez sąd.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
No, zdecydowanie ma pan racjĊ, Īe taka jest sentencja, ale równieĪ komisja ma,
komisja równieĪ ma prawo dochodzenia prawdy w zakresie, które jest objĊte jej
postĊpowaniem. W związku z tym odmawiam uchylenia tego pytania.
ProszĊ o odpowiedĨ na to pytanie.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, nie mam nic wiĊcej do dodania w tej sprawie. Wszystko
powiedziaáem juĪ w swojej mowie przedwstĊpnej. DziĊkujĊ.
Przewodniczący:
Pan poseá Urbaniak.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Ile razy w latach 2008–2009 spotykaá siĊ pan z panem wicepremierem Grzegorzem
Schetyną?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Odmawiam odpowiedzi na to pytanie.
Przewodniczący:
A czy mógáby pan lub peánomocnik uzasadniü, w jakim trybie pan odmawia
odpowiedzi na pytanie, czy…
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Powoáując siĊ na prowadzone 182 K.p.k., wysoki sądzie, to jest, panie
przewodniczący: Jest, obawia siĊ, są prowadzone postĊpowania. To wszystko we
wniosku o wyáączenie jawnoĞci jest zawarte. I bĊdzie to…
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
ProszĊ o nastĊpne pytanie.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Co byáo przedmiotem rozmowy pana z panem Grzegorzem Schetyną na lotnisku
we Wrocáawiu?
Pan Ryszard Sobiesiak:
JuĪ powiedziaáem, nie mam nic wiĊcej do dodania w tej sprawie.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
A dlaczego przed rozmową na lotnisku z panem Grzegorzem Schetyną rozmawiaá
pan z panem Janem Koskiem?
Pan Ryszard Sobiesiak:
WyjaĞniáem juĪ te sprawy w mowie przedwstĊpnej. Odmawiam, nic wiĊcej nie
powiem.
Przewodniczący:
Przepraszam, panie poĞle. Ja mam pytanie do biura legislacyjnego, bo zgodnie
z art. 11c ust. 1 pkt 1 i 2 Ğwiadek ma prawo odmowy zeznaĔ, ale te powoáanie siĊ na
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Kodeks postĊpowania karnego, wedáug mnie, tutaj nie powinno mieü zastosowania.
Ale nie jestem pewien, w związku z tym bardzo proszĊ biuro legislacyjne o pomoc.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Lewandowski:
Maciej Lewandowski, biuro legislacyjne.
OtóĪ…
Jeden z posáów:
Ale nic nie sáychaü, no.
Przewodniczący:
Przepraszam, nie sáyszymy. BliĪej mikrofon proszĊ, bliĪej ust. Jest gwar na sali
i dlatego sáabo sáyszymy.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Lewandowski:
WiĊc oczywiĞcie tutaj bezpoĞrednio na K.p.k. nie sposób siĊ powoáaü, dlatego Īe
mamy art. 11c, który jest lex specialis w stosunku do K.p.k., a K.p.k. stosuje siĊ tylko
subsydiarnie, w momencie, kiedy ta ustawa nie reguluje pewnych kwestii. I art. 11c
daje moĪliwoĞü odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania Ğwiadkowi tylko
w sytuacji powoáania siĊ na art. 11c ust. 1 pkt 1 tego przepisu, to znaczy, kiedy
Ğwiadek stwierdzi, Īe odpowiedĨ na to pytanie mogáaby wywoáaü, mogáaby groziü mu
odpowiedzialnoĞcią za przestĊpstwo lub przestĊpstwo skarbowe. Natomiast en bloc
moĪliwoĞü odmowy zeznaĔ tutaj, naszym zdaniem, nie wystĊpuje, dlatego Īe Ğwiadek
nie jest w podobnej sprawie osobą podejrzaną. Nie ma przedstawionych zarzutów,
w związku z tym nie moĪe odmówiü en bloc w ogóle zeznaĔ. MoĪe tylko rzeczywiĞcie
uchyliü siĊ od odpowiedzi na poszczególne pytania w takiej sytuacji, jak mówi to
o tym pkt 1, czyli kiedy uzasadni, Īe grozi mu odpowiedzialnoĞü karna w przypadku
odpowiedzi na to pytanie. W sytuacji, kiedy oczywiĞcie komisja uzna, Īe te odmowy
są bezpodstawne, Ğwiadka, moĪe wystąpiü do sądu okrĊgowego o ukaranie karą
porządkową Ğwiadka. DziĊkujĊ.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
W związku z tym podtrzymujĊ te swoje wczeĞniejsze decyzje.
ProszĊ, w dalszym ciągu zadaje pytania pan poseá Urbaniak.
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Poseá Jarosáaw Urbaniak:
ProszĊ pana, w rozmowie z 29 wrzeĞnia z panem Janem Koskiem mówi pan, Īe
niejaki Sáawek ma przygotowaü, ten chudy Sáawek, przygotowaü jakieĞ wyliczanki.
O jakie wyliczanki chodzi?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam nic wiĊcej do dodania w tej sprawie.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Czy to znaczy, Īe pan nie wie, o jakie, czy nie pamiĊta, o jakie wyliczanki chodzi?
Pan w sáowie wstĊpnym nie wyjaĞniaá, o jakie wyliczanki chodzi.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ogólnie wszystko juĪ powiedziaáem w sáowie wstĊpnym.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Gdyby pan powiedziaá wszystko, to nie zadawaábym pytaĔ.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Odmawiam odpowiedzi na to pytanie.
Przewodniczący:
Panie mecenasie, obawiam siĊ, Īe pan bĊdzie musiaá uzasadniü tą odmowĊ
odpowiedzi na pytanie.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Dobrze.
Panie przewodniczący, tak jak tutaj biuro legislacyjne, siĊ zgadzam. ĝwiadek
obawia siĊ, no, taka jest sytuacja. Ja juĪ powtarzam, Īe pan KamiĔski, ale nie tylko,
wielokrotnie w mediach, Īe prowadzone jest szereg postĊpowaĔ. ĝwiadek moĪe siĊ
obawiaü, Īe, byü moĪe, w krótkim czasie czy zarzuty bĊdą postawione jakieĞ...
I obawia siĊ, Īe te odpowiedzi mogą jego lub czáonków jego rodziny pociągnąü do
odpowiedzialnoĞci karnej. Tak to uzasadniam. To komisja uzna, czy to jest
usprawiedliwione, czy nie.
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Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
ProszĊ, pan poseá Urbaniak zadaje pytania.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
W jakich okolicznoĞciach poznaá pan pana Marcina Rosoáa?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam nic wiĊcej do dodania w tej sprawie.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Ale pan w sáowie wstĊpnym nic nie mówiá o znajomoĞci z panem Marcinem
Rosoáem, to trudno, Īeby dodawaü do niczego. MoĪe pan by nakreĞliá nam jednak
charakter znajomoĞci z panem Rosoáem.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Odpowiem albo na tajnym posiedzeniu, albo przed prokuraturą lub sądem.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Panie przewodniczący, poproszĊ o 10 minut przerwy.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
10 minut przerwy.

Przewodniczący:
Wznawiam posiedzenie.
ProszĊ, pytania zadaje pan poseá Urbaniak.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
W jaki sposób chce pan oczyĞciü siebie i swoją rodzinĊ z oszczerstw, jak pan
powiedziaá w sáowie wstĊpnym, jeĞli nie chce pan odpowiedzieü na Īadne moje
pytanie?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Jak juĪ powiedziaáem, w prokuraturze i przed sądem.
Przewodniczący:
Czy to znaczy, Īe pan skáada wniosek o uchylenie siĊ od… Īe pan chce siĊ uchyliü
od odpowiedzi w trybie art. 11c ust. 1 pkt 1?
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Tak.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak.
Przewodniczący:
W związku z tym, poniewaĪ pan juĪ wczeĞniej uzasadniaá, to ja ten wniosek
oddalam. MoĪe pan wnieĞü sprzeciw do caáej komisji. Czy pan, czy peánomocnik, bo
to jest proceduralne.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Znaczy, podtrzymujemy dotychczasową naszą opiniĊ w tej sprawie, Īe są
podstawy do odmowy.
Przewodniczący:
Czyli rozumiem, Īe jest sprzeciw wobec mojej decyzji. W związku z tym poddajĊ
wniosek o uchylenie siĊ od odpowiedzi na pytanie, jeĪeli udzielenie mogáoby naraziü
osobĊ wezwaną lub osobĊ dla niej najbliĪszą w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu
karnego na odpowiedzialnoĞü za przestĊpstwo lub przestĊpstwo skarbowe, pod
gáosowanie.
Kto jest za uwzglĊdnieniem tego wniosku, proszĊ podnieĞü rĊkĊ do góry.
Kto jest przeciw?
DziĊkujĊ.
Kto siĊ wstrzymaá?
6 gáosów za, 1 gáos wstrzymujący.
Wniosek zostaá oddalony.
W związku z tym proszĊ odpowiedzieü na to pytanie.
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam nic wiĊcej do dodania.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
ProszĊ nastĊpne pytanie.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
W tej turze dziĊkujĊ bardzo, panie przewodniczący.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Pan marszaáek Stefaniuk.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Ja na wstĊpie chciaáem panu podziĊkowaü za zaproszenie na golfa. Tylko chciaáem
dopytaü: Czy ja mógábym ze sobą zabraü Jarosáawa KaczyĔskiego?
Pan Ryszard Sobiesiak:
OczywiĞcie.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Bo on taki Īal wyraĪaá, Īe teĪ nie gra w golfa.
No, zaczynamy rozmawiaü… Pan w swoim oĞwiadczeniu zadaá takie pytanie, kto
jest dobrym, a kto záym urzĊdnikiem. Ja chciaábym kilka sáów na ten temat
powiedzieü, bo wáaĞnie myĞlĊ, Īe zadaniem, przynajmniej w moim przekonaniu,
zadaniem komisji Ğledczej nie jest tylko kogoĞ postawienie w kategoriach
niepozytywnych, tak jak czĊsto byáo w doniesieniu Ğrodków masowego przekazu, ale
ukazanie kogoĞ, Īe ktoĞ dziaáaá w dobrej wierze czy ktoĞ po prostu funkcjonowaá
zgodnie z literą prawa itd. I nasze pytania czĊsto mają charakter dociekliwoĞci, a nie
záoĞliwoĞci. Tak Īe chciaábym uprzedziü pana, Īe kaĪde pytanie ma w swoim
podtekĞcie dwie moĪliwoĞci, ale w jakich kategoriach zostanie pan w Ğwietle
odpowiedzi na to pytanie postawiony, to zaleĪy tylko po prostu od pana. Ja to tak
rozumiem, próbując zadawaü pytania.
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I przechodząc do treĞci pytaĔ, chciaábym zapytaü. Z materiaáów, którymi
dysponuje komisja, Īe miĊdzy 15 a 25 sierpnia kilka razy pan kontaktowaá siĊ
telefonicznie z przewodniczącym klubu parlamentarnego Zbigniewem Chlebowskim.
Co byáo przedmiotem tych rozmów? Pan w ogólnym swoim oĞwiadczeniu mówiá
o wszystkim. To oĞwiadczenie – dostaliĞmy wydruk – zawiera 23 strony, ale
w naszym ciągu dociekaĔ po prostu potrzebne są precyzyjne pytania, Īeby potem w
tym zestawieniu odpowiedzi moĪna byáo wyciągnąü jakieĞ wnioski.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, nic wiĊcej nie wymyĞlĊ na to, odpowiadając na to pytanie.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Rozumiem, Īe jest to taki sam wniosek, jak poprzednio? Dobrze, ja…
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
To czy pan, ja chciaáem zapytaü…
Przewodniczący:
Przepraszam, panie marszaáku, momencik.
Chciaábym tą procedurĊ teĪ zachowaü. W związku z tym oddalam ten wniosek.
Czy jest sprzeciw do tego mojego oddalenia?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam nic wiĊcej do powiedzenia.
Przewodniczący:
Nie ma wniosku o oddalenie tego mojego sprzeciwu. W związku z tym proszĊ
odpowiedzieü.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie przewodniczący, powiedziaáem, Īe wiĊcej nic nie powiem na ten temat.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
ProszĊ o nastĊpne pytanie.
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Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
To ja chciaáem zapytaü, czy pan tak ze mną bĊdzie rozmawiaá, jak z panem posáem
Urbaniakiem.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle…
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Czy to pytanie teĪ pan oddala?
Pan Ryszard Sobiesiak:
ĩeby przyspieszyü pracĊ tej komisji, to ja zaproponujĊ, ĪebyĞmy skoĔczyli obrady,
bo tak bĊdĊ odpowiadaá dzisiaj caáy dzieĔ.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Panie przewodniczący, ja nie chcĊ zmĊczyü Ğwiadka i dlatego rezygnujĊ
z dalszych pytaĔ, poniewaĪ one nie mają sensu.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
ProszĊ, pani poseá Kempa.
Poseá Beata Kempa:
DziĊkujĊ, panie przewodniczący.
ProszĊ Ğwiadka, proszĊ odpowiedzieü na pytanie: Czy planowaá pan usunąü pana
ministra KapicĊ z urzĊdu, czy planowaá pan, krótko mówiąc, prowokacjĊ wobec pana
Kapicy?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Wszystko napisaáem w mowie przedwstĊpnej.
Przewodniczący:
Rozumiem, Īe jest to równieĪ wnioskiem o uchylenie siĊ od odpowiedzi na
pytanie. Ja ten wniosek oddalam.
Czy jest sprzeciw do tego mojego oddalenia?
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Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Nie ma.
Przewodniczący:
Nie ma.
W związku z tym proszĊ o odpowiedĨ.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam nic wiĊcej do dodania.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
ProszĊ o nastĊpne pytanie.
Poseá Beata Kempa:
ProszĊ Ğwiadka, czy na skutek jakichkolwiek pana inspiracji doszáo kiedykolwiek
do spotkania pomiĊdzy panem Drzewieckim a panem Schetyną? Czy pan prosiá o takie
spotkanie, Īeby panowie siĊ spotkali?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Powiedziaáem juĪ, Īe nic wiĊcej nie powiem.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
TraktujĊ to jako wniosek o uchylenie siĊ od odpowiedzi na pytanie. Oddalam ten
wniosek.
Czy jest sprzeciw do mojej decyzji?
Nie ma.
ProszĊ w związku z tym o odpowiedĨ na to pytanie.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie przewodniczący, powiedziaáem, Īe juĪ odpowiedziaáem na to pytanie.
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Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
ProszĊ o nastĊpne pytanie.
Poseá Beata Kempa:
ProszĊ Ğwiadka, w zdaniu wstĊpnym, w oĞwiadczeniu wstĊpnym, mówiá pan
o opiniach i analizach, które jak dobrze zrozumiaáam, jeĞli zrozumiaáam Ĩle, to proszĊ
mnie poprawiü, ale mówiá pan o analizach, które wskazywaáyby na to, Īe dopáaty,
czyli rozwiązanie, które miaáo byü zawarte w projekcie ustawy o grach i zakáadach
wzajemnych, nie bĊdzie rozwiązaniem korzystnym dla budĪetu paĔstwa. Czy pan
dysponuje takimi analizami?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak.
Poseá Beata Kempa:
A proszĊ powiedzieü. Na czyje zlecenie zostaáy te analizy wykonane?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam nic wiĊcej do powiedzenia.
Poseá Beata Kempa:
A czy Ğwiadek moĪe powiedzieü, kto te analizy, kto tych analiz dokonaá.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mogĊ powiedzieü.
Poseá Beata Kempa:
A czy Ğwiadek moĪe na potrzeby komisji takie analizy przekazaü?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak.
Poseá Beata Kempa:
To rozumiem, Īe Ğwiadek nie moĪe powiedzieü kto. Czy nie pamiĊta Ğwiadek, kto
te analizy wykonaá?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, nie mogĊ powiedzieü, tylko nie chcĊ powiedzieü.
Poseá Beata Kempa:
Ale Ğwiadek jest Ğwiadomy tego, Īe jeĞli te analizy, o te analizy poprosimy,
a Ğwiadek nam te analizy udostĊpni, no to i tak bĊdzie wiedzą powszechną, kto analizy
sporządziá.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Odmawiam odpowiedzi na to pytanie.
Przewodniczący:
Rozumiem, Īe jest to odmowa, ta odmowa jest wnioskiem o uchylenie siĊ od
odpowiedzi na pytanie w trybie art. 11c ust.1 pkt 1. W związku z tym ja ten wniosek
oddalam.
ProszĊ o odpowiedĨ na pytanie.
Pan Ryszard Sobiesiak:
JuĪ odpowiedziaáem, panie przewodniczący.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
ProszĊ o nastĊpne pytanie.
Poseá Beata Kempa:
DziĊkujĊ, panie przewodniczący.
Czy Ğwiadek te analizy przekazywaá panu przewodniczącemu Chlebowskiemu?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Pani poseá, wiĊcej nic nie powiem.
Poseá Beata Kempa:
ProszĊ Ğwiadka, czy Ğwiadek spotykaá siĊ z panem ministrem ówczesnym
Mirosáawem Drzewieckim w Ministerstwie Sportu i Turystyki?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Odmawiam odpowiedzi na to pytanie.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Rozumiem, Īe jest to równieĪ wniosek o uchylenie siĊ od odpowiedzi na pytanie.
Ja ten wniosek oddalam.
Czy jest sprzeciw od mojej decyzji?
Nie ma.
W związku z tym proszĊ o odpowiedĨ na pytanie.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam nic wiĊcej do powiedzenia.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
ProszĊ o nastĊpne pytanie.
Poseá Beata Kempa:
ProszĊ Ğwiadka, dlaczego tak naprawdĊ… MoĪe inaczej. Jakie byáy prawdziwe
powody ubiegania siĊ paĔskiej córki o stanowisko czáonka zarządu Totalizatora
Sportowego?
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
ProszĊ o uchylenie tego pytania, panie przewodniczący.
Przewodniczący:
ProszĊ o uzasadnienie.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Przedmiotem obrad szanownej komisji jest – dokáadnie okreĞlĊ – zbadania
przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawĊ o grach i wzajemnych.
I na tej podstawie uwaĪam, Īe to nie ma związku z tym procedowaniem to pytanie.
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Przewodniczący:
No, nie ma związku i Īe wykracza poza zakres badania naszej komisji.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Poza zakres…, tak.
Przewodniczący:
W związku z tym, Īe komisja zdecydowaáa, Īe jednak ten wątek bĊdzie badaü,
w związku z tym, moim zdaniem, to nie wykracza poza zakres dziaáania komisji
i oddalam ten wniosek.
ProszĊ o odpowiedĨ na pytanie.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Odmawiam odpowiedzi na to pytanie.
Przewodniczący:
TraktujĊ to jako wniosek o uchylenie siĊ od odpowiedzi na pytanie i oddalam ten
wniosek.
Czy jest sprzeciw od mojej decyzji?
Nie ma.
ProszĊ o odpowiedĨ.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie przewodniczący, powiedziaáem, Īe juĪ odpowiedziaáem.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
ProszĊ o nastĊpne pytanie.
Poseá Beata Kempa:
ProszĊ Ğwiadka, czy byáa ekonomiczna podstawa do ubiegania siĊ paĔskiej córki o
pracĊ? Nie wiem: Czy na przykáad byáa bezrobotna?
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Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
ProszĊ o uchylenie, równieĪ wynika z wyroku trybunaáu. Takie pytanie powinno
byü uchylone, moim zdaniem. Ja juĪ to uzasadnienie czytaáem.
Przewodniczący:
ProszĊ jeszcze przytoczyü, który to jest punkt tego uzasadnienia. ProszĊ go
zacytowaü najlepiej.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Generalnie, panie przewodniczący, tak jak czytaáem, ja to powtórzĊ, Īe wtedy
tylko reakcje Ğwiadków mogą byü badane, jeĪeli dotyczą ministrów, osób publicznych,
jeĪeli te dziaáania byáy nieuprawnione, i tylko kontaktów z tymi osobami. No, tak jest
wyraĨnie w uzasadnieniu do tego wyroku.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
RzeczywiĞcie jest jakieĞ uzasadnienie, ale poniewaĪ w dotychczasowej procedurze
naszej komisji na te, tą sprawą siĊ zajmowaliĞmy i na takie pytanie inni Ğwiadkowie
odpowiadali, na podobne pytania inni Ğwiadkowie odpowiadali, w związku z tym
oddalam ten wniosek.
ProszĊ o odpowiedĨ na pytanie.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie przewodniczący, powiedziaáem, Īe nie odpowiem juĪ na Īadne pytanie.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Rozumiem, Īe jest to równieĪ wniosek w trybie art. 11c ust. 1 pkt 1. Oddalam ten
wniosek.
ProszĊ o odpowiedĨ na pytanie.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam nic wiĊcej do powiedzenia.

- 55 -

28. posiedzenie Komisji ĝledczej w dniu 11 lutego 2010 r.

Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
ProszĊ o nastĊpne pytanie.
Poseá Beata Kempa:
ProszĊ Ğwiadka, proszĊ powiedzieü: Czy znane są panu powody, dla jakich pana
córka zrezygnowaáa z ubiegania siĊ o stanowisko w zarzą…, czáonka zarządu
totalizatora, pomimo iĪ przeszáa pomyĞlnie pierwszy etap kwalifikacyjny,
postĊpowania kwalifikacyjnego a decydująca rozmowa miaáa odbyü siĊ 26 sierpnia?
Czy panu znane są powody?
Pan Ryszard Sobiesiak:
BĊdzie pani miaáa moĪliwoĞü zadania tego pytania mojej córce w przyszáym
tygodniu.
Poseá Beata Kempa:
Ale… MoĪna, tak?
Przewodniczący:
ProszĊ.
Poseá Beata Kempa:
Ale czy pan rozmawiaá z córką na ten temat, jakie są powody?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam nic wiĊcej do dodania.
Przewodniczący:
Przepraszam, biuro legislacyjne.
ProszĊ bardzo.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Piotr Podczaski:
Panie przewodniczący, to znaczy, dobrze by byáo, Īeby jednak dopytaü Ğwiadka,
z jakiego konkretnie punktu art. 11c ust. 1 skáada wniosek, to znaczy, czy to jest
wniosek z punktu 1, gdzie odmawia odpowiedzi na pytanie ze wzglĊdu na ewentualną
- 56 -

28. posiedzenie Komisji ĝledczej w dniu 11 lutego 2010 r.

odpowiedzialnoĞü karną groĪącą w razie odpowiedzi, czy teĪ jest to punkt 7, gdzie
Ğwiadek uznaje, Īe pytanie jest sugerujące, nieistotne lub niestosowne. Dlatego Īe to
uáatwiáoby, znaczy, procedura jest podobna oczywiĞcie póĨniej, natomiast uáatwiáoby
to procedowanie komisji. DziĊkujĊ.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
ProszĊ, pani poseá.
Poseá Beata Kempa:
ProszĊ Ğwiadka, ja zadaáam pytanie, czy pan rozmawiaá z córką na ten temat, pytaá
pan o powody wycofania. A chcĊ teraz Ğwiadka zapytaü: Czy miaá pan wiedzĊ
o jakichĞ donosach, które są na pana do jakichĞ bliĪej nieokreĞlonych gremiów pisane?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Wszystko byáo w Ğrodku mojego wystąpienia.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
ProszĊ o sprecyzowanie, czy pan odmawia udzielenia odpowiedzi na pytanie…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Odmawiam, odmawiam odpowiedzi na to pytanie.
Przewodniczący:
…ale w trybie punktu 1 art. 11c ust. 1 czy w trybie punktu 7, czyli czy to jest
wniosek o uchylenie pytania, czy to jest uchylenie siĊ od odpowiedzi na pytanie.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak, panie przewodniczący, w punkcie 1c.
Przewodniczący:
Art. 11c, panie peánomocniku?
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Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Punkt 1.
Przewodniczący:
Punkt 1. UstĊp 1 punkt 1.
Oddalam ten wniosek.
ProszĊ o odpowiedĨ na to pytanie.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam nic wiĊcej do dodania.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Czy minąá czas na zadawanie pytaĔ, pani poseá?
ProszĊ, pan poseá Wassermann.
Poseá Zbigniew Wassermann:
DziĊkujĊ.
ProszĊ Ğwiadka, ta sprawa ma takĪe charakter zdarzenia o charakterze korupcyjnym. To
wynika z przedmiotu Ğledztwa wszczĊtego przez prokuraturĊ. Tego typu zdarzenia są
zdarzeniami bezĞladowymi i tak naprawdĊ moĪna je próbowaü rozwikáaü albo wyjaĞniü
w nich prawdĊ w oparciu o materiaáy operacyjne, takie jak billingi, jak stenogramy
z podsáuchów, dowody niekwestionowane w polskim prawie karnym. Dlatego ja nie bĊdĊ
pana prosiá o oceny, o fakty, tylko odwoáam siĊ do tych czĊĞci stenogramów, które moĪna
uĪywaü i nie komentowanych tylko wypowiadanych.
W związku z tym chciaáem zapytaü pana: Czy pan znaá panów, z którymi
rozmowy są prowadzone w tych stenogramach, pana Zbigniewa Chlebowskiego
przewodniczącego komisji finansów i przewodniczącego klubu Platformy pana
Mirosáawa Drzewieckiego, który jest ministrem sportu, byá ministrem sportu
i turystyki i pana byáego wicepremiera Grzegorza SchetynĊ?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, nie mam nic wiĊcej w tej sprawie do dodania.
Przewodniczący:
Rozumiem, Īe jest to wniosek o uchylenie siĊ od odpowiedzi, czyli punkt 1, tak?
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Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Tak.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak.
Przewodniczący:
Oddalam ten wniosek.
ProszĊ o odpowiedĨ.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Odpowiedziaáem juĪ w mowie przedwstĊpnej.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
ProszĊ, panie poĞle.
Poseá Zbigniew Wassermann:
ProszĊ Ğwiadka, czy ten rodzaj znajomoĞci z tymi osobami mógá dawaü powody do
oczekiwania od nich pomocy w sprawach dotyczących procesu uchwalania ustawy
o grach i zakáadach wzajemnych oraz pewnych dziaáaĔ mających charakter decyzji
administracyjnej?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, wszystko juĪ powiedziaáem.
Poseá Zbigniew Wassermann:
MogĊ dalej? A wiĊc odwoáujĊ siĊ do treĞci tego dokumentu, który, z którego
wynika, Īe 10 marca pan prowadziá rozmowĊ telefoniczną z panem Koskiem i uĪyá
pan okreĞlenia, mówiąc o Mirku, GrzeĞku i Zbyszku: bo przecieĪ ĪeĞmy siĊ na coĞ
umówili. Czy to byáa umowa dotycząca tych okolicznoĞci, o których zapytaáem
w poprzednim pytaniu, czyli prac nad ustawą w zakresie dotacji i pomocy w decyzjach
administracyjnych?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Odmawiam odpowiedzi na to pytanie.
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Przewodniczący:
Rozumiem, Īe jest to uchylenie siĊ od odpowiedzi na pytanie w trybie art. 11 c ust. 1.
Z takim wnioskiem pan wystąpiá. Ja ten wniosek oddalam. Nie przychylam siĊ do tego
wniosku.
W związku z tym proszĊ o udzielenie odpowiedzi.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie przewodniczący, nie mam nic wiĊcej do dodania.
Przewodniczący:
ProszĊ, panie poĞle.
Poseá Zbigniew Wassermann:
W dniu 17 maja doszáo do paĔskiego spotkania z panem ministrem Drzewieckim
w jego domu w àodzi. Pan relacjonowaá przebieg tego spotkania panu Koskowi,
telefonując do niego. Mówiá pan, Īe trzeba przygotowaü plan i przekazaü go
czáowiekowi Mirka, który to poprowadzi. Czy mógáby pan powiedzieü, jakiego
rodzaju miaá byü to plan, czego dotyczyá i kim byá czáowiek Mirka?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Odmawiam odpowiedzi na to pytanie.
Przewodniczący:
Rozumiem, Īe jest to na podstawie art. 11 c ust. 1 wniosek o uchylenie siĊ od
odpowiedzi na pytanie. Oddalam ten wniosek.
ProszĊ o odpowiedĨ.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie przewodniczący, nie mam nic wiĊcej do dodania.
Przewodniczący:
ProszĊ, panie poĞle.
Poseá Zbigniew Wassermann:
W dniu 22 maja, ja mówiĊ caáy czas o 2009 r., pan rozmawiaá równieĪ z panem
Janem Koskiem i stwierdziá pan, Īe minister Kapica w Internecie wypisaá, bo wycofaá
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projekt 11 maja. Pan miaá odpowiedzieü, Īe: to juĪ nie ma o czym rozmawiaü, panie
prezesie, zaáatwione. Czy to byá ten oczekiwany sukces w sprawie dopáat?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, nie bĊdĊ odpowiadaá na pytania związane z podsáuchami pana
KamiĔskiego, które nie oddają w caáoĞci sprawy. DziĊkujĊ.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Rozumiem, Īe jest to uchylenie siĊ od odpowiedzi w trybie art. 11 c ust. 1 pkt 1.
Oddalam ten wniosek.
ProszĊ o odpowiedĨ.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie przewodniczący, nie mam nic wiĊcej do dodania.
Przewodniczący:
ProszĊ, panie poĞle.
Poseá Zbigniew Wassermann:
W dniu 6 lipca 2000 r. rozmawia pan telefonicznie z panem Sykuckim, który
informuje pana – to jest pan Sáawomir Sykucki – mam na rĊkach pismo o wycofaniu
siĊ Drzewieckiego z dopáat. W tym samym dniu rozmawia pan z Janem Koskiem,
informując go, Īe jedzie do Zbyszka, i dodając: Dla twojej informacji ten drugi
wycofaá siĊ z 10%. Czy mówi pan o tym piĞmie pana ministra Drzewieckiego, które
w efekcie spowodowaáo, Īe Ministerstwo Finansów podjĊáo decyzjĊ o wycofaniu
z ustawy zapisów o dopáatach?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, juĪ panu odpowiedziaáem w poprzednim pytaniu na to pytanie.
Poseá Zbigniew Wassermann:
W dniu 10 marca, Īeby sprawĊ dopáat wyczerpaü, rozmawia pan ze Zbigniewem
Chlebowskim. Pyta pan go, czy... Īeby GrzeĞka zaraziü tą sprawą, tu uĪyá pan sáowa,
o którym nie ma powodu publicznie mówiü. Pan Chlebowski panu odpowiada: Ja ci
powiem szczerze, Rysiu, ja juĪ nie mam siáy sam walczyü z tym wszystkim. Jakby
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Grzegorz, Mirek trochĊ pomogli. PrzecieĪ wiesz, biegam z tym sam. BlokujĊ tą
sprawĊ dopáat od roku. To wyáącznie moja zasáuga.
Czy pan rozmawiaá po tej rozmowie z panem Drzewieckim albo z panem
Schetyną, Īeby spróbowaü ich skáoniü do pomocy panu Chlebowskiemu?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Odmawiam odpowiedzi na to pytanie.
Przewodniczący:
Rozumiem, Īe jest to uchylenie siĊ od odpowiedzi na pytanie w trybie art. 11 c ust.
1 pkt 1. Ja do tego wniosku siĊ nie przychylam.
W związku z tym proszĊ o odpowiedĨ na to pytanie.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie przewodniczący, nie mam nic wiĊcej do dodania.
Poseá Zbigniew Wassermann:
W dniu 10 marca odbywa siĊ paĔska kolejna rozmowa pomiĊdzy... z panem
Koskiem. Ona dotyczy rozporządzenia ministra Kapicy z 24 marca 2009 r., bardzo
waĪnego, dlatego Īe to rozporządzenie daje instytucjom kontrolnym moĪliwoĞü
Ğcisáego kontrolowania dziaáalnoĞci automatów niskowygraniowych poprzez
uniemoĪliwienie kumulowania wygranych i osiągania na nich wygranych o... znacznie
przekraczających stawkĊ niĪ ustawą dopuszczanych i kontrolowania poprzez wymóg
zakáadania plomb przy kaĪdorazowym dostĊpie do tych automatów. A szereg kontroli
przeprowadzonych na tych urządzeniach pokazuje, Īe one byáy przeprogramowywane,
Īe moĪna na nich byáo w ten sposób uzyskiwaü wygrane nawet rzĊdu 20 i wiĊcej
tysiĊcy záotych. Pan mówi, Īe sk... syn Kapica bierze áapówy, nie chce dobrze dla
paĔstwa, ale Mirek spotka siĊ za chwilĊ z GrzeĞkiem i siĊ dogadają. Rozporządzenie
trzeba wycofaü i je uchyliü.
I kolejna paĔska rozmowa z tym samym rozmówcą w tym samym dniu. Stwierdza
pan, Īe najlepiej bĊdzie wyrzuciü ministra i tĊ jego dyrektorkĊ, Īe trzeba blokowaü
dopáaty na wszystkie moĪliwe sposoby: Ty siĊ zajmij tymi dwoma. Powiedz im, Īe
sprawa jest powaĪna. Zbyszek nie moĪe nic, jeĞli nie wesprą go Grzesiek i Mirek.
Czy to byáa próba prowokacji w stosunku do ministra Kapicy?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Odmawiam odpowiedzi na to pytanie.
Przewodniczący:
Rozumiem, Īe jest to odmowa w trybie art. 11 c ust. 1 pkt 1. Oddalam ten wniosek.
ProszĊ o udzielenie odpowiedzi.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam nic wiĊcej do dodania w tej sprawie.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Czas na zadawanie pytaĔ, panie poĞle, minąá.
ProszĊ, pan poseá Neumann.
Poseá Sáawomir Neumann:
Ja mam jedno wáaĞciwie pytanie. Czy na te pytania, które padáy, lub podobne,
w trybie niejawnym odpowiedziaáby pan nam?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie zrozumiaáem pytania pana.
Poseá Sáawomir Neumann:
Czy na takie pytania lub podobne, które by padáy w trybie zamkniĊtym, by pan
komisji odpowiedziaá?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak.
Poseá Sáawomir Neumann:
Nie mam wiĊcej pytaĔ.
Przewodniczący:
Ja w tej turze teĪ nie zadajĊ pytaĔ.
ProszĊ, pan poseá Aráukowicz.
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
Zanim przystąpiĊ do zadawania pytaĔ, proszĊ biuro legislacyjne o udzielenie mi
informacji, jakie konsekwencje moĪe ponieĞü Ğwiadek, proszĊ jeszcze raz o udzielenie
informacji, precyzyjnie, jakie konsekwencje moĪe Ğwiadek ponieĞü za uchylanie siĊ
od... nieuzasadnione uchylanie siĊ od odpowiedzi.
Przewodniczący:
ProszĊ biuro legislacyjne.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Piotr Podczaski:
Panie poĞle, szanowni paĔstwo, no, te konsekwencje wynikają z art. 12 ustawy
o sejmowej komisji Ğledczej. Ten artykuá przewiduje, Īe komisja moĪe zwróciü siĊ do
Sądu OkrĊgowego w Warszawie z wnioskiem o zastosowanie kary porządkowej. Te
kary porządkowe to: kara pieniĊĪna w okreĞlonej przez... Sąd tutaj musiaáby okreĞliü
wysokoĞü tej kary, a w konsekwencji, w przypadku uporczywego uchylania siĊ od
odpowiedzi na pytanie, takĪe kara aresztu. Ale to jest pozostawione do decyzji Sądu
OkrĊgowego w Warszawie, który tĊ karĊ okreĞli.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
ProszĊ biuro legislacyjne o udzielenie mi jeszcze odpowiedzi, zanim przystąpiĊ do
zadawania pytaĔ, jaka jest maksymalna wysokoĞü kary, wysokoĞü kary porządkowej,
którą moĪe naáoĪyü sąd w przypadku nieuzasadnionego uchylania siĊ od odpowiedzi
na pytania?
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Piotr Podczaski:
Maksymalna wysokoĞü aresztu czy...?
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Kary pieniĊĪnej.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Piotr Podczaski:
PieniĊĪnej? To jest, wedáug nasz... tego, co mam... to jest wysokoĞü do 10 tys.
záotych, natomiast kara aresztu do 30 dni. Ale to zaleĪy od tego, co sąd w tej sprawie
postanowi.
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czyli odmowa skáadania... nieuzasadniona odmowa skáadania zeznaĔ w naszym
paĔstwie moĪe Ğwiadka kosztowaü maksymalnie 10 tys. záotych w zaleĪnoĞci od tego,
jaką decyzjĊ podejmie sąd. Czy ja dobrze pana zrozumiaáem?
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Piotr Podczaski:
Tak, panie poĞle, z tym, Īe jest to, chciaábym zwróciü uwagĊ, Īe jest to kara, kara
porządkowa, nie jest to kara za przestĊpstwo.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Kara porządkowa.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Piotr Podczaski:
Tak.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
O tym mówiĊ. Kosztuje to 10 tys. záotych. Maksymalnie.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Piotr Podczaski:
Maksymalnie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
MoĪe kosztowaü teĪ 3 tys.
ProszĊ Ğwiadka, mam do pana pytanie. Skąd pan jechaá na spotkanie ze
Zbigniewem Chlebowskim na cmentarzu w Marcinowicach?
Pan Ryszard Sobiesiak:
(...)
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Panie przewodniczący, proszĊ o zastosowanie procedury.
Przewodniczący:
Rozumiem, Īe jest to... Īe jest to uchylenie siĊ od odpowiedzi w trybie art. 11c
ust. 1 pkt 1. Ja ten wniosek oddalam.
ProszĊ o udzielenie odpowiedzi na to pytanie.
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam nic wiĊcej do dodania w tej sprawie.
Przewodniczący:
ProszĊ, panie przewodniczący.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Ile razy w sierpniu 2008 r. spotykaá siĊ pan ze Zbigniewem Chlebowskim?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Odmawiam odpowiedzi na to pytanie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Panie przewodniczący, proszĊ o zastosowanie procedury.
Przewodniczący:
Panie peánomocniku, rozumiem, Īe jest to... Īe jest to uchylenie siĊ od odpowiedzi
na pytanie w trybie art. 11c ust. 1 pkt 1?
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Tak.
Przewodniczący:
Tak. Oddalam ten wniosek.
ProszĊ o odpowiedĨ na pytanie.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie przewodniczący, nie mam nic wiĊcej do dodania i proszĊ o przerwĊ.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
PrzyjmujĊ ten wniosek. 10 minut przerwy.
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Przewodniczący:
Wznawiam posiedzenie.
ProszĊ, pan poseá Aráukowicz. ProszĊ, panie przewodniczący.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
ProszĊ Ğwiadka, 10 marca 2009 r. w rozmowie z Janem Koskiem stwierdza pan
nastĊpujące sáowa: Trzeba wypier... panią dyrektor. Co pan miaá na myĞli i którą panią
dyrektor?
Przewodniczący:
ProszĊ o spokój.
ProszĊ.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie po... Panie poĞle, nie przypominam sobie takiej rozmowy.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
10 marca, 10 marca rozmawia pan z ministrem Drzewieckim. Stwierdza pan: Ten
idiota podpisaá rozporządzenie. Kogo pan uwaĪa za idiotĊ i o jakim rozporządzeniu
pan mówiá?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam tego, panie poĞle.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Tego samego dnia rozmawia pan z Janem Koskiem i stwierdza pan, Īe: Skur...
bierze áapówy. Jaki skur... i za co áapówy?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, nie wiem, o czym pan mówi.
Przewodniczący:
Panie przewodniczący...
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
MówiĊ o stenogramach...
Przewodniczący:
Przepraszam, panie przewodniczący, proszĊ szerzej stosowaü te kropki.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Pan przewodniczący pozwoli, Īe bĊdĊ samodzielnie podejmowaá decyzje o iloĞci
kropek, które stawiam w sáowach.
To są pana sáowa ze stenogramów z analizy jawnej CBA. Tego samego dnia
stwierdza pan, Īe: Ten ch... nie chce dobrze dla paĔstwa. Kto jest ch...?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie takiej rozmowy.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
W tej samej rozmowie stwierdza pan: Albo oni ze mną w ch... grają, albo nie
wiem, bo przecieĪ ĪeĞmy siĊ kiedyĞ na coĞ umówili. Kto z panem gra w ch... i na co
siĊ pan z kim umówiá?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, nie wiem, o czym pan mówi.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
MówiĊ, panie, panie, proszĊ Ğwiadka, o stenogramach z analizy CBA
z podsáuchów zaáoĪonych na paĔski telefon. Pytam pana: Kto z panem gra w ch...
i z kim pan siĊ umawiaá na cokolwiek?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, nie pamiĊtam.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
10 marca w rozmowie ze Zbigniewem Chlebowskim stwierdza pan, pyta pan: Czy nie
naleĪaáoby GrzeĞka zaraziü tą sprawą, bo oni to rozp... Jakiego GrzeĞka i co rozp...?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, o czym pan mówi.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Zbigniew Chlebowski 10 marca mówi do pana: Ja ci powiem szczerze, Rysiu, ja
juĪ nie mam sam siáy walczyü z tym wszystkim. Jakby Grzegorz, Mirek trochĊ
pomogli mi. PrzecieĪ wiesz, biegam z tym sam, blokujĊ te sprawy dopáat od roku. To
wyáącznie moja zasáuga. Uwierzyá pan Zbigniewowi Chlebowskiemu?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam tych stenogramów. Nie mam nic do powiedzenia.
Przewodniczący:
Czas siĊ koĔczy, panie poĞle.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy zamierza pan pomóc w wyjaĞnieniu tej sprawy?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Kiedy i gdzie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Powiedziaáem juĪ wczeĞniej: Na posiedzeniu zamkniĊtym albo w prokuraturze
i przed sądem.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
KoĔcząc, w sáowie wstĊpnym stwierdziá pan, Īe jest pan uczciwym biznesmenem,
porządnym czáowiekiem, który w Stanach Zjednoczonych byáby chwalony.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak.
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
To czego siĊ pan wstydzi? Czemu pan nie chce powiedzieü tu w Ğwietle kamer
i w Ğwietle oczu widzów, Īe byáo wszystko dobrze?
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Panie przewodniczący, jeĪeli moĪna.
Przewodniczący:
Tak.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
ĝwiadek wielokrotnie juĪ o tym mówiá. Pan poseá pewnie czyta. Codziennie są
dziesiątki káamliwych artykuáów szkalujących rodzinĊ Ğwiadka. Codziennie. Dzisiaj
teĪ. I to jest powód.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Panie mecenasie, odkáammy to w takim razie.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
No, na tej komisji chcieliĞmy na posiedzeniu zamkniĊtym. Nie udaáo siĊ. No,
obawia siĊ. Ma prawo, panie poĞle.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
DziĊkujĊ, panie przewodniczący.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Pan poseá Urbaniak.

Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Czy spotkaá siĊ pan 4 sierpnia 2008 r. z panem Koskiem i z panem Chlebowskim
w hotelu Bielany pod Wrocáawem?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam, panie poĞle. Nie wiem.
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Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Czy czĊsto wyáącza pan swój telefon komórkowy w czasie rozmów?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Prawie zawsze. I nie po aferze, tylko przed aferą. Mam na to Ğwiadków.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Czy spotkaá siĊ pan z Mirosáawem Drzewieckim w hotelu Radisson?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Gdzie siĊ spotykaáem, nie pamiĊtam, nie wiem.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
W jednej z pana rozmów z panem Zbigniewem Chlebowskim padają, pada sáynne
sformuáowanie: Na 90% zaáatwimy. Co zaáatwimy i czy byáo zaáatwione na 100%?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, nie znam kontekstu caáej rozmowy. Nie znam wczeĞniejszych
rozmów. Nie wiem, o co chodzi.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Pan tutaj staje przed komisją, Īeby wáaĞnie nam ten kontekst przedstawiü.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam, panie poĞle.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Jakie sprawy próbowaá pan zaáatwiü przez pana Zbigniewa Chlebowskiego?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam, panie poĞle.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Ale czĊĞü z nich jest w pana sáowie wstĊpnym, to jednak coĞ pan pamiĊta.
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Poza tymi, które udzieliáem w sáowie wstĊpnym, nie pamiĊtam reszty.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Ile razy goĞciá pan w domu u pana Mirosáawa Drzewieckiego?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam, panie poĞle.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
A czy kiedykolwiek byá pan tam goĞciem?
Pan Ryszard Sobiesiak:
ProszĊ? Jeszcze raz.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Czy kiedykolwiek byá pan tam goĞciem?
Pan Ryszard Sobiesiak:
U pana Drzewieckiego?
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Tak.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Czy rozmawiaá pan z panem Mirosáawem Drzewieckim o ustawie o grach
wzajemnych... grach losowych i zakáadach wzajemnych?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, panie poĞle.
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Poseá Jarosáaw Urbaniak:
A z panem Zbigniewem Chlebowskim?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Dlaczego pan jest záym tatusiem?
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
ProszĊ o uchylenie, panie przewodniczący, tego pytania.
Przewodniczący:
Uchylam to pytanie.
ProszĊ o nastĊpne.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
To ja moĪe je przeformuáujĊ.
Przewodniczący:
ProszĊ.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
W stenogramach, które posiadamy, pan Sobiesiak w jednej z rozmów uzasadnia
wycofanie kandydatury swojej córki w konkursie na stanowisko czáonka Zarządu
Totalizatora Sportowego tym, Īe jego córka ma záego tatusia. Chciaábym
o... wyjaĞnienie tej sprawy. Co to znaczy: záy tatuĞ?
Pan Ryszard Sobiesiak:
MoĪe moja córka panu posáowi w przyszáym tygodniu lepiej to wyjaĞni. Nie wiem.
Nie wiem, nie wiem, co mam panu powiedzieü.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Ale to są pana sáowa, nie sáowa pana córki.
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, co miaáem na myĞli, mówiąc tamte sáowa. To byáo póá roku temu.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
DziĊkujĊ na tym etapie.
Pan Ryszard Sobiesiak:
DziĊkujĊ.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Pan marszaáek Stefaniuk, proszĊ.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
ProszĊ pana, czy na podstawie doniesieĔ prasowych, czy ci politycy, których pan
poznaá prywatnie w róĪnych miejscach opisywanych w prasie, dotrzymywali panu
skáadanych obietnic?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Czy koniec pytania?
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Koniec.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, o czym pan mówi, panie poĞle.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Ja dopytujĊ, bo zawsze miaáem takie przeczucie, Īe najbardziej nas obciąĪa,
polityków, to Īe nie dotrzymujemy obietnic wyborczych. I dlatego pana zapytaáem.
A jak czĊsto zwracaá siĊ pan... A moĪe inaczej zapytam. Czy w roku 2008
rozmawiaá pan z posáem Chlebowskim o nowelizacji ustawy o grach i zakáadach
wzajemnych, nad którą trwaáy prace w Ministerstwie Finansów?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem. Nie pamiĊtam.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Nie pamiĊ... To moĪe ja zapytam inaczej. Poseá Aráukowicz na podstawie tych
nieszczĊsnych stenogramów z podsáuchów zadaá panu takie pytanie, kto z panem graá
w ch... Pan mnie zapraszaá na g... To ile pan dyscyplin sportowych uprawiaá?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Zawodowo jedną.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Nie mam pytaĔ, panie przewodniczący.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Pani poseá Kempa, proszĊ.
Poseá Beata Kempa:
ProszĊ Ğwiadka, czy przypomina sobie Ğwiadek, czy przeprowadzaá Ğwiadek
nieformalne rozmowy na temat uchwaáy o grach i zakáa... ustawy o grach, projektu
ustawy o grach i zakáadach wzajemnych z panem Drzewieckim?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, nie pamiĊtam.
Poseá Beata Kempa:
Czy Ğwiadek przypomina sobie, czy przeprowadzaá nieformalne rozmowy na temat
ustawy, projektu ustawy o grach i zakáadach wzajemnych z panem Chlebowskim?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Na temat ustawy pisaáem w mowie przedwstĊpnej. WiĊcej nie pamiĊtam.
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Poseá Beata Kempa:
Czy Ğwiadek sobie przypomina, Īeby rozmawiaá w sposób nieformalny lub
formalny na temat projektu ustawy o grach i zakáadach wzajemnych z panem
Rosoáem?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie, ale chyba nigdy nie rozmawiaáem z panem Rosoáem na
ten temat.
Poseá Beata Kempa:
A na inne tematy rozmawiaá Ğwiadek z panem Rosoáem?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
Poseá Beata Kempa:
ProszĊ Ğwiadka, a czy kiedykolwiek rozmawiaá pan w sposób nieformalny na
temat ustawy bądĨ poszczególnych zapisów dotyczących projektu ustawy o grach
i zakáadach wzajemnych z panem Schetyną?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nigdy.
Poseá Beata Kempa:
A podczas spotkania na lotnisku, proszĊ Ğwiadka, kiedy rozmawiaá pan z panem
Schetyną, byá pan uprzejmy powiedzieü w swoim oĞwiadczeniu: w zupeánie innej
sprawie. To jaka to byáa sprawa? Czy Ğwiadek sobie przypomina?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
Poseá Beata Kempa:
No, ale podaá Ğwiadek: w zupeánie innej sprawie.
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Bo jak nigdy nie rozmawiaáem o ustawie, no, to byáa jakaĞ inna sprawa.
Poseá Beata Kempa:
Czy moĪe Ğwiadek powiedzieü, jaka to byáa sprawa?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam. Pewnie o ĝląsk chodziáo. Napisaáem to w oĞwiadczeniu.
Poseá Beata Kempa:
Czy Ğwiadek regularnie kontaktowaá siĊ z panem Drzewieckim telefonicznie
w okresie sierpieĔ–wrzesieĔ 2008 r.?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
Poseá Beata Kempa:
ProszĊ Ğwiadka, a czego mogáy dotyczyü paĔstwa spotkania, rozmowy na
spotkaniach, które odbywaá pan z panem Drzewieckim, np. w hotelu?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, nie pamiĊtam.
Poseá Beata Kempa:
A w hotelu Radisson we wrzeĞniu 2009 r.?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam.
Poseá Beata Kempa:
Nie pamiĊta Ğwiadek, czego mogáy dotyczyü te rozmowy?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
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Poseá Beata Kempa:
A jak czĊsto Ğwiadek spotykaá siĊ z panem Mirosáawem Drzewieckim w takich
miejscach, jak hotele?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Prawie nigdy.
Poseá Beata Kempa:
Czyli to byá raz?
Pan Ryszard Sobiesiak:
MoĪe dwa.
Poseá Beata Kempa:
MoĪe dwa.
I Ğwiadek nie potrafi sobie przypomnieü, o czym w tym hotelu z panem
Mirosáawem Drzewieckim rozmawiaá?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
Poseá Beata Kempa:
ProszĊ Ğwiadka, a na turnieju golfowym, na którym – jak usáyszeliĞmy z zeznaĔ –
spotkaá siĊ pan z Mirosáawem czy spotykaá siĊ pan z Mirosáawem Drzewieckim, czy
rozmawiaá pan kiedykolwiek na temat ustawy o grach i zakáadach wzajemnych
podczas wáaĞnie tych spotkaĔ związanych z uprawianiem sportu?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
Poseá Beata Kempa:
Uhm.
A czego mogáy dotyczyü pana nieformalne spotkania z panem Chlebowskim
w okresie paĨdziernik–grudzieĔ 2008 r.?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam.
Poseá Beata Kempa:
Czy Ğwiadek ma wiedzĊ, czy pan przewodniczący Chlebowski, a moĪe inaczej,
czy pan prosiá kiedykolwiek pana przewodniczącego Chlebowskiego, aby rozmawiaá
z panem wiceministrem Kapicą w sprawie jakiejkolwiek, która dotyczy interesów
pana bądĨ paĔskiej rodziny?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam.
Poseá Beata Kempa:
Czy przeprowadzaá pan z panem Rosoáem telefoniczne konsultacje dotyczące, nie
wiem, jakichĞ decyzji administracyjnych?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam.
Poseá Beata Kempa:
Uhm.
Czy pan Rosóá spĊdzaá wraz ze swoją rodziną bądĨ sam urlop narciarski w pana
oĞrodku w ZieleĔcu?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Pani poseá, opisaáem to w przedmowie.
Poseá Beata Kempa:
ProszĊ Ğwiadka, czy Ğwiadek ma wiedzĊ, kto páaciá za pobyt pana Rosoáa
w oĞrodku w ZieleĔcu?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Pan Rosóá páaciá sam.
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Poseá Beata Kempa:
A jak czĊsto pan Rosóá bywaá w pana oĞrodku w ZieleĔcu?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Jest to juĪ stwierdzone na piĞmie i podpisane przeze mnie. Raz byá w ZieleĔcu.
Nie wiem, moĪe byá jeszcze, jak ja nie wiem. Wiem o jednym pobycie jego
w ZieleĔcu. I nie z rodziną, tylko z kolegą.
Poseá Beata Kempa:
DziĊkujĊ. No, mamy kontakt, proszĊ Ğwiadka. Jest Ğwietnie.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Chyba nie na dáugo.
Poseá Beata Kempa:
Czy kiedykolwiek kierowaá pan do pana Rosoáa proĞby związane z kolei
z rozwiązaniami w projekcie ustawy o grach i zakáadach wzajemnych?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nigdy z panem Rosoáem nie rozmawiaáem na ten temat, wiĊc nie mogáem
kierowaü gróĨb.
Poseá Beata Kempa:
A czy na jakiĞ temat innych paĔskich przedsiĊwziĊü, czy prosiá go pan
o jakąkolwiek pomoc albo poĞrednictwo?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam.
Poseá Beata Kempa:
Czy pan Rosóá kiedykolwiek skáadaá panu jakiekolwiek obietnice związane
z rozwiązaniami dotyczącymi zajĊü, które pana interesują?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie.
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Poseá Beata Kempa:
Czy zapraszaá pan Chlebowskiego do swojego oĞrodka w ZieleĔcu?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam.
Poseá Beata Kempa:
A czy byá pan Chlebowski u pana w oĞrodku w ZieleĔcu?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak.
Poseá Beata Kempa:
Ile razy?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam.
Poseá Beata Kempa:
A czy... a kto páaciá za pobyt pana Chlebowskiego w ZieleĔcu?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Pan Chlebowski juĪ powiedziaá, páaciá sam.
Poseá Beata Kempa:
ProszĊ Ğwiadka, pana Chlebowskiego przesáuchaliĞmy, teraz proszĊ o odpowiedĨ
pana, wiĊc…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie páaciáem za pana Chlebowskiego.
Poseá Beata Kempa:
Dobrze. DziĊkujĊ.
ProszĊ Ğwiadka, czy u pana w oĞrodku bywaá równieĪ pan Drzewiecki?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie.
Poseá Beata Kempa:
Czy zna pan osobiĞcie urzĊdniczkĊ Ministerstwa Finansów panią AnnĊ
Kozáowską?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Znaáem 20 lat temu. No, moĪe znam, to znaczy, Īe znam.
Poseá Beata Kempa:
To znaczy, Īe zna...
Pan Ryszard Sobiesiak:
MoĪe, moĪe… Przepraszam, moĪe piĊü, moĪe dziesiĊü.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
MoĪe piĊtnaĞcie.
Pan Ryszard Sobiesiak:
PiĊü na pewno nie, ale dziesiĊü, piĊtnaĞcie.
Poseá Beata Kempa:
No to jak juĪ, proszĊ Ğwiadka, jesteĞmy przy czasokresie znajomoĞci: To od jak
dawna zna pan pana Mirosáawa Drzewieckiego?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam.
Poseá Beata Kempa:
A czy moĪe Ğwiadek sobie przypomina, w jakich okolicznoĞciach poznaá pana
Mirosáawa Drzewieckiego?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam.
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Poseá Beata Kempa:
A czy paĔstwa nieruchomoĞci sąsiadują ze sobą na Florydzie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie.
Poseá Beata Kempa:
Ale wróümy jeszcze do pani Anny Kozáowskiej. Czy jednym z goĞci w pana
oĞrodku w ZieleĔcu byáa pani Anna Kozáowska?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, moĪliwe. Nie pamiĊtam.
Poseá Beata Kempa:
A czy przebywaáa tam na pana zaproszenie bądĨ paĔskiej rodziny?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam.
Poseá Beata Kempa:
A kto páaciá za pobyt pani Anny Kozáowskiej w oĞrodku w ZieleĔcu, jeĞli tam
przebywaáa?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, kiedy byáa. Nie pamiĊtam.
Poseá Beata Kempa:
A czy kiedykolwiek kierowaá pan do pani Anny Kozáowskiej jakiekolwiek proĞby
związane z rozwiązaniami dotyczącymi ustawy o grach i zakáadach wzajemnych?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie. Widziaáem tą panią, nie wiem, tak jak powiedziaáem, 10, 15 moĪe 20 lat temu
ostatni raz.
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Poseá Beata Kempa:
Uhm.
ProszĊ Ğwiadka, czy Ğwiadek jest w stanie sobie przypomnieü sytuacjĊ z lipca,
konkretnie 15 lipca 2008 r., kiedy...? A moĪe inaczej, ile razy pan Chlebowski dzwoniá
do Ğwiadka?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam.
Poseá Beata Kempa:
Ale czy byáo to czĊsto?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam.
Poseá Beata Kempa:
ProszĊ Ğwiadka, czy zapewniaá pan Chlebowski Ğwiadka, Īe, nie wiem, bĊdzie
rozmawiaá w jakiejĞ paĔskiej sprawie z kimkolwiek z wysokich urzĊdników
paĔstwowych?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
Poseá Beata Kempa:
ProszĊ Ğwiadka, czy mieliĞcie jakieĞ wspólne interesy z panem Chlebowskim? Co
znaczy okreĞlenie: pana sprawa, twoja sprawa?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Napisaáem juĪ w oĞwiadczeniu, Īe nigdy nie miaáem Īadnych interesów z panem
posáem Chlebowskim, Drzewieckim i panem Schetyną.
Poseá Beata Kempa:
Czy ta pana sprawa bądĨ ten problem to mógá byü problem spóáki Golden Play?

- 84 -

28. posiedzenie Komisji ĝledczej w dniu 11 lutego 2010 r.

Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, o co chodzi.
Poseá Beata Kempa:
Uhm.
A proszĊ mi powiedzieü, jakie rozstrzygniĊcia czy decyzje, o jakie rozstrzygniĊcia
i decyzje, o jakie poĞrednictwo w tej materii prosiá pan pana Chlebowskiego.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam…
Poseá Beata Kempa:
Czy mógáby dokáadnie Ğwiadek powiedzieü, o jaką sprawĊ chodzi?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie tej sprawy w ogóle.
Przewodniczący:
ProszĊ juĪ skoĔczyü zadawanie pytaĔ. ChcĊ przekazaü gáos.
Poseá Beata Kempa:
Tak, no, jestem zmuszona, panie przewodniczący.
Przewodniczący:
ProszĊ, pan poseá Wassermann.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Spróbujmy skoĔczyü tą sprawĊ, o której mowa takĪe w stenogramie z dnia
15 lipca, kiedy to pan Chlebowski z panem siĊ kontaktuje i stwierdza w tej rozmowie:
BĊdĊ rozmawiaá z Kapicą w twojej sprawie. Pan odpowiada – ja kropki szeroko
zastosujĊ: Powiedz, przecieĪ my ich do sądu podamy.
Chciaáem zapytaü: Czy ta sprawa, z którą zwracaá siĊ pan do pana Chlebowskiego,
dotyczyáa przedáuĪenia koncesji na funkcjonowanie spóáki Golden Play?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam, panie poĞle.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy byá taki problem w funkcjonowaniu tej spóáki, Īe z uwagi na karalnoĞü wáadz
spóáki ustawa nie pozwalaáa na przedáuĪenie koncesji?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy byáa taka sytuacja, Īe w tej spóáce doszáo do zmian we wáadzach i wtedy juĪ
ona mogáa uzyskaü koncesjĊ?
Pan Ryszard Sobiesiak:
MoĪliwe.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy w tej sprawie ma pan wiedzĊ, Īeby pan Chlebowski interweniowaá u ministra
Kapicy?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam, panie poĞle.
Poseá Zbigniew Wassermann:
W dniu 28 wrzeĞnia, ale 2008 r., pan miaá siĊ kontaktowaü z wicepremierem
Schetyną. Czy moĪe pan powiedzieü w jakiej sprawie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Opisaáem to w mowie przedwstĊpnej.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy mógáby pan powiedzieü komisji, jak czĊsto w tym okresie, w tamtym okresie
kontaktowaá siĊ pan z panem wicepremierem Schetyną?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Jeden jedyny raz ten opisany i podsáuchany.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ale jeden jedyny raz w jakim okresie? ĩebyĞmy mogli to umiejscowiü w czasie.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Od momentu, kiedy zostaá premierem czy wicepremierem, jeden jedyny raz
widziaáem siĊ z panem premierem.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy to byáo coĞ waĪnego?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy pan wówczas byá umówiony z panem premierem Schetyną u niego w biurze?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Chyba tak. Ale nie przypominam sobie.
Poseá Zbigniew Wassermann:
A dlaczego nie doszáo do spotkania w biurze wáaĞnie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Bo siĊ spóĨniáem. Ja siĊ spóĨniáem.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ja rozumiem.
Podczas rozmowy w dniu 29 paĔskiej z panem Janem Koskiem pan mówi teĪ, Īe:
Co mam mu w dwóch sáowach powiedzieü takiego? Bo mi ma Sáawek, ten chudy,
przygotowaü takie wyliczanki, co oni tam wyrabiają z tą ustawą, Īe ona jest
kompletnie i nie tĊdy idą.
Czy Sáawek to jest Sáawomir Sykucki?
- 87 -

28. posiedzenie Komisji ĝledczej w dniu 11 lutego 2010 r.

Pan Ryszard Sobiesiak:
MoĪliwe. Nie wiem.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy Sáawomir Sykucki pomagaá w przyjĊciu paĔskiej córki do Totalizatora
Sportowego?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy Sáawomir Sykucki byá prezesem Totalizatora Sportowego?
Pan Ryszard Sobiesiak:
MoĪe tak. Nie pamiĊtam.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy Sáawomir Sykucki informowaá pana o tym, Īe zna treĞü umowy Totalizatora
Sportowego z firmą GTECH?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie. TreĞü tej umowy miaáem 20 lat temu juĪ.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Pan…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Pan znaá?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie znaáem, ale czytaáem ją.
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Poseá Zbigniew Wassermann:
A czy byáby pan uprzejmy powiedzieü w jakich okolicznoĞciach?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam.
Poseá Zbigniew Wassermann:
A kto panu udostĊpniá tą umowĊ?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy pan prosiá… A czy mógáby pan powiedzieü, w związku z czym pana
zaznajomiono z treĞcią tej umowy?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam.
Poseá Zbigniew Wassermann:
A czy mógáby pan powiedzieü komisji, co byáo istotnego w treĞci tej umowy?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam, panie poĞle.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy prosiá pan pana Sykuckiego, Īeby sprawdziá w tej umowie, kto drugi, oprócz
jednego z – po polskiej stronie – przedstawicieli Totalizatora ją podpisaá?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, panie poĞle, nie pamiĊtam.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy mógáby pan podaü komisji powód, dla którego pana córka byáa gotowa
zrezygnowaü z bardzo dochodowej dziaáalnoĞci w sferze biznesu hazardowego na
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rzecz, no, porównywalnie bardzo maáej dochodowoĞci wynagrodzenia w zarządzie
tegoĪ totalizatora, ale wiązaáo siĊ to z pozbyciem wáaĞnie udziaáów w spóákach,
w których córka byáa udziaáowcem. Czy to byáa opáacalna, opáacalne przedsiĊwziĊcie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, moja córka w zarządzie Casino Polonia pracowaáa za darmo.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ale byáa wspóáudziaáowcem, a wspóáudziaáowiec ma to do siebie, Īe nie dokáada,
jeĪeli firma oczywiĞcie uzyskuje zysk.
Pan Ryszard Sobiesiak:
MoĪliwe. Za dziesiĊü lat moĪe jakieĞ pieniądze rodzina moja bĊdzie miaáa z tego.
Ale wracając do pana pytania, myĞlĊ, Īe moja córka panu szczegóáowo odpowie na to
pytanie w przyszáym tygodniu.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy jest prawdą, Īe czĊĞü paĔskich udziaáów zostaáo sprzedane estoĔskiej spóáce,
która jest powiązana z firmą Novomatic?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Jeszcze raz prosiábym o powtórzenie pytania.
Poseá Zbigniew Wassermann:
CzĊĞü udziaáów, które pan posiadaá w kasynach i salonach, zostaáa sprzedana
estoĔskiej spóáce, która posiada związki z firmą Novomatic, znaną na rynku
hazardową duĪą, potĊĪną firmą produkującą takĪe automaty?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie.
Poseá Zbigniew Wassermann:
ProszĊ powiedzieü, czy podczas spotkania w Gdowie na otwarciu stadionu Orlika
pan poznaá pana Marcina Rosoáa.
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy pan wiedziaá, Īe pan Marcin Rosóá byá czáowiekiem blisko związanym
z panem premierem Tuskiem, w sensie pracownikiem struktur Platformy? Byá
asystentem pana…
Przewodniczący:
Panie poĞle, pytanie z tezą. ProszĊ pytaü o fakty.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Pytam, czy pan wie, Īe byá.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie.
Przewodniczący:
To jest wáaĞnie teza, panie poĞle.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Panie przewodniczący… Dobrze.
Czy podczas tego spotkania w Gdowie pan zwracaá siĊ do pana Rosoáa z proĞbą
o pomoc w uzyskaniu pewnych decyzji administracyjnych związanych
z prowadzeniem przez pana dziaáalnoĞci biznesowej? MyĞlĊ tu o wyciągach
narciarskich, myĞlĊ tu o gondolach, myĞlĊ o tego typu przedsiĊwziĊciach.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy podczas tego spotkania pan minister Drzewiecki zleciá panu Rosoáowi, Īeby
on tym siĊ zajmowaá w jego imieniu?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nic mi w tej sprawie nie wiadomo, panie poĞle.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Jak czĊsto odwiedzaá pan pana ministra Drzewieckiego w jego resorcie w ministerstwie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
MoĪe byáem raz.
Poseá Zbigniew Wassermann:
ProszĊ?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Byáem raz, moĪe dwa.
Poseá Zbigniew Wassermann:
A pana Rosoáa?
Pan Ryszard Sobiesiak:
MówiĊ o tym samym. Nie pamiĊtam. Byáem raz albo dwa razy w ministerstwie.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy zna pan pana prokuratora Kaucza?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy goĞciá go pan na…
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
ProszĊ o uchylenie tego pytania, panie przewodniczący. To nie ma związku
z procedowaniem w tej ustawie. ZnajomoĞci osobiste Ğwiadka…
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Przewodniczący:
ProszĊ o uzasadnienie szersze, dlaczego nie ma związku.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
No nie ma związku z zakresem procedowania komisji. To są osobiste znajomoĞci.
Przewodniczący:
ProszĊ pana posáa, Īeby wykazaá, Īe ma związek, jeĪeli ma.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Jasne. Pan prokurator Kaucz jest prokuratorem Prokuratury Krajowej.
Z materiaáów, którymi dysponuje komisja wynika, Īe byá goszczony przez pana
Ğwiadka, Īe przebywaá tam u niego. Z tego, co ja siĊ orientujĊ, to chodzi nie tylko
o Zieleniec, ale chodzi o uroczystoĞci, które byáy…
Przewodniczący:
Ale proszĊ odpowiedzieü, jaki to ma związek z procesem legislacyjnym. Bo
sprawy ZieleĔca nie badamy.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Pan przewodniczący pozwoli, Īe odwoáam siĊ do relacji, o której mówiá Mariusz
KamiĔski. Prokuratura Krajowa, narada 25 sierpieĔ – nagáa zmiana stanowiska,
przedstawianie mu zarzutów. To jest związane z ujawnieniem tej afery. WyjaĞniamy
równieĪ, czy dziaáanie prokuratury byáo dziaáaniem legalnym w tej sprawie. Stąd
istnieje bardzo uzasadnione prawdopodobieĔstwo, Īe ma to znaczenie dla wyjaĞnienia
tego wątku sprawy.
Przewodniczący:
Wedáug mnie racjĊ ma Ğwiadek, Īe to nie ma związku ze sprawą, w związku z tym
uchylam to pytanie.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Spodziewaáem siĊ tego, panie przewodniczący.
Przewodniczący:
Czas juĪ minąá, proszĊ ewentualnie jeszcze o jedno pytanie.
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Poseá Zbigniew Wassermann:
Po raz drugi dziĊkujĊ.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Ja w tej turze nie zadajĊ pytaĔ.
ProszĊ, pan poseá Aráukowicz.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy ktoĞ moĪe coĞ panu kazaü albo zakazaü?
Pan Ryszard Sobiesiak:
ProszĊ o zadanie pytania...
Poseá Bartosz Aráukowicz:
To jest pytanie.
Pan Ryszard Sobiesiak:
...ale związanego z…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Ma związek.
Czy jest ktoĞ, kto moĪe czegoĞ panu zakazaü albo coĞ panu kazaü zrobiü?
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Panie przewodniczący, to pytanie nie jest zrozumiaáe dla Ğwiadka i prosimy moĪe
o szerszy zakres.
Przewodniczący:
Panie poĞle, proszĊ inaczej sformuáowaü to pytanie, bo ono jest zbyt ogólne.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy jest ktoĞ, kto moĪe panu zakazaü dzwonienia?
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Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
ProszĊ o uchylenia tego pytania, panie przewodniczący.
Przewodniczący:
Ze wzglĊdu na?
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Bo nie ma związku, wysoki sądzie, z procedowaniem komisji, no, dzwonienie do
Ğwiadka jest rzeczą, jego sprawą prywatną.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Dobrze, wrócĊ do tego pytania w innej formie, zmieniam wątek.
Jak ma na imiĊ Īona ministra Drzewieckiego?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie muszĊ odpowiadaü na to pytanie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Pytam, czy pan wie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Chyba wiem.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy kiedykolwiek byá pan z ministrem Drzewieckim bądĨ z jego Īoną
w jakimkolwiek kasynie?
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Panie przewodniczący, jaki ma to związek z zakresem prac komisji, gdyby byá
uprzejmy pan poseá wskazaü.
Przewodniczący:
Panie poĞle, proszĊ wyjaĞniü, czy to ma związek z naszym zadaniem.
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
No, panie przewodniczący, jeĞli mam uzasadniü, nie ma problemu. Wiele rzeczy
juĪ uzasadniaáem w tej komisji. W mojej ocenie relacje pana Ryszarda Sobiesiaka
z panem ministrem Drzewieckim i z jego rodziną odgrywają zasadniczą i podstawową
rolĊ w sprawie, którą m.in. wyjaĞniamy... od procesu legislacyjnego, stopnia zaĪyáoĞci
i potencjalnego wpáywu na proces tworzenia prawa, wiĊc dlatego pytam: Czy pan
Ryszard Sobiesiak, Ğwiadek, byá kiedykolwiek w kasynie z ministrem Drzewieckim
bądĨ z jego Īoną?
Przewodniczący:
Nie uchylam tego pytania, proszĊ odpowiedzieü.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy 31 sierpnia byá pan w Dusznikach, 2009 r. ?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy wiedziaá pan o tym, Īe poseá Chlebowski 31 sierpnia záapaá kapcia?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nic nie wiem na ten temat.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A bardzo siĊ pan spieszyá na spotkanie w Marcinowidzach, w Marcinowicach?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
W rozmowie 26 sierpnia stwierdziá pan, Īe wszystkie abonamenty moĪna
wyrzuciü. Z jakiego powodu straciá pan zaufanie do operatorów sieci komórkowych?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, o czym pan mówi.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
MówiĊ o stenogramach z jawnej analizy CBA, dotyczącej podsáuchów pana
rozmów. Stwierdza pan 26 sierpnia, Īe wszystkie abonamenty moĪna wyrzuciü. Pytam
pana, dlaczego pan straciá zaufanie do operatorów sieci komórkowych.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, o czym pan mówi, nie pamiĊtam.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
26 sierpnia stwierdza pan w rozmowie telefonicznej, ok. godz. 16: Ja mam teraz
zakaz dzwonienia, bo tam jakieĞ sprawy zaáatwialiĞmy, i nie chcĊ dzwoniü, Īeby nas
kur… nie kojarzyli.
W związku z tym cytatem mam do pana pytanie: Kto panu wydaá zakaz dzwonienia?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, ja nie mam stenogramów, manipulowanych stenogramów, nie wiem,
o czym pan mówi.
Przewodniczący:
Przepraszam, panie poĞle, ja bardzo proszĊ jednak o rozszerzenie tych kropek,
w związku z tym, Īe jest transmisja bezpoĞrednia i moĪe byü tak, Īe równieĪ osoby
niepeánoletnie tej transmisji wysáuchują, bardzo o to proszĊ.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Ja szanujĊ, panie przewodniczący, to wszystko, ale idąc pana tropem
rozumowania, nie mógábym takĪe powiedzieü sáowa: kura.
Przewodniczący:
Panie poĞle, proszĊ o powagĊ.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
UtrzymujĊ ją, panie przewodniczący.
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Przewodniczący:
ProszĊ.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
NaprawdĊ ją utrzymujĊ.
Z kim pan nie chciaá byü kojarzony? O kim pan mówiá w rozmowie do Lecha
Janczego 26 sierpnia?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam, panie poĞle.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy spotkaá siĊ pan 25 sierpnia 2009 r. ze swoją córką w hotelu Hilton?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam, moĪliwe.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A byá pan w hotelu Hilton w tym dniu?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, nie pamiĊtam.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A jest jakakolwiek moĪliwoĞü sprawdzenia, páaciá pan kartą, rachunek, faktura?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Jak byáem w hotelu, to na pewno jest moĪliwoĞü sprawdzenia.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A o której godzinie 25 sierpnia, mniej wiĊcej, spotkaá siĊ pan ze swoją córką, 2009 r.?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam.
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
Stwierdziá pan, Īe miaá pan poczucie bycia podsáuchiwanym, w sáowie wstĊpnym.
Dlaczego czuá siĊ pan podsáuchiwany?
Pan Ryszard Sobiesiak:
WyjaĞniáem to w sáowie wstĊpnym.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A od dawna pan miaá takie odczucie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie dosáyszaáem pytania.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy od dawna czuá siĊ pan podsáuchiwany?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
To jest kwestia lat?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Dziesiątków lat.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy ktokolwiek pana instru… Czy ktokolwiek pana ostrzegaá o tym, Īe moĪe byü
pan podsáuchiwany?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A wie pan, jak na imiĊ ma pan Rosóá?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Wiem.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A jesteĞcie panowie na ty?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Chyba tak.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A kiedy przeszliĞcie na ty?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A pana Marcina Rosoáa, bo tak ma na imiĊ, od kiedy pan zna?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
DáuĪej niĪ ministra Drzewieckiego?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Znacznie dáuĪej... Znacznie krócej.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Znacznie krócej. A to pana kolega jest, Marcin Rosóá?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Jak siĊ widziaáem z nim dwa razy, to moĪna tak nazwaü, Īe kolega, moĪe trzy, ale
myĞlĊ, Īe dwa.
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
Dwa razy siĊ widzieliĞcie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam dokáadnie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A dzwoniá pan do pana Marcina Rosoáa w jakichkolwiek swoich sprawach
zawodowych?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam, panie poĞle.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A prywatnych?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Ale to pana kolega jest?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ma pan definicjĊ: kolega? To ja moĪe siĊ odniosĊ do tego, panie poĞle.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Nie mam definicji: kolega.
Pan Ryszard Sobiesiak:
No, jak nie ma definicji: kolega, to niech pan sobie sam odpowie na to pytanie, proszĊ.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy 24 sierpnia wiedziaá pan o tym, 2009 r., czy wiedziaá pan o tym, Īe pana córka
jest umówiona z Marcinem Rosoáem?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A po co pan przyjechaá do Warszawy 24 sierpnia 2009 r.?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A wie pan, gdzie jest hotel Hilton?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Wiem.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Jak siĊ spotkaliĞcie z panem posáem Chlebowskim 31 sierpnia w Marcinowicach,
umawiaá was, doprecyzowywaá to spotkanie pan Józef Forgacz, to znany lekarz. Skąd
pan zna Józefa Forgacza?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Z kariery piákarskiej sprzed 20 lat.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
On, kiedy z panem rozmawiaá trzydziestego pierwszego, kiedy doprecyzowywaá
wasze spotkanie z posáem Chlebowskim, godzinĊ i miejsce, mówiá o tym, Īe Zbyszek
prosi o dyskrecjĊ, prosi o dyskrecjĊ, bez imienia byáo. Czy wie pan, dlaczego poseá
Chlebowski prosiá o dyskrecjĊ?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam tej rozmowy.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Caáej rozmowy pan nie pamiĊta z panem Forgaczem?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Caáej rozmowy nie pamiĊtam.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
To kto pana, kto zmieniá panu godzinĊ spotkania z 15.30 na 15?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Odpowiadaáem juĪ na to pytanie w mowie przedwstĊpnej.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy godzinĊ spotkania zmieniá Zbigniew Chlebowski?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Odpowiadaáem na to pytanie. JuĪ nie mam wiĊcej nic do dodania.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A czy rozmawiaá pan 31 sierpnia z panem Józefem Forgaczem przez telefon?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam.
Jeden z posáów:
Co to w ogóle jest?
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Ile trwaáo spotkanie na cmentarzu?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A gdzie pan pojechaá po tym spotkaniu?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem.
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
A skąd pan przyjechaá na to spotkanie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Z ZieleĔca.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Z ZieleĔca, czyli nie z Dusznik?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Z ZieleĔca.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Super.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Jadąc przez Duszniki.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Przez Duszniki. Dobra.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie da siĊ inaczej.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Dlaczego panowie zmienialiĞcie godzinĊ spotkania z 15.30 na 15?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Mam wraĪenie, Īe juĪ odpowiedziaáem na to pytanie, czytając mowĊ przedwstĊpną.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
JuĪ koĔczĊ ten wątek, panie przewodniczący.
Czy to pan Chlebowski narzuciá miejsce potkania 31 sierpnia?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy pan proponowaá miejsce spotkania 31 sierpnia?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam, panie poĞle.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A ile pan miaá telefonów przy sobie tego dnia?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Cztery, jak dobrze pamiĊtam, ale nie powiem dokáadnie, moĪe trzy.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A kto zgubiá zasiĊg? Pan czy poseá Chlebowski?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie zrozumiaáem pytania.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Kto zgubiá zasiĊg? Bo taka informacja siĊ przewijaáa, Īe: któryĞ z nas zgubiá
zasiĊg. Ja nie dosáyszaáem.
Pan Ryszard Sobiesiak:
MoĪliwe, Īe ja, bo jadąc z ZieleĔca nie ma zasiĊgu do Dusznik.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A te cztery telefony to z róĪnych sieci, czy z jednej?
Pan Ryszard Sobiesiak:
To są cztery aparaty telefoniczne.
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
Wiem, dlatego pytam, czy z róĪnych sieci, czy z jednej?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ale one nie dziaáają.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Aha, woziá pan aparaty tak sobie, o. Dobra.
To dziĊkujĊ. To dziĊkujĊ na tą turĊ.
Przewodniczący:
Panie poĞle, to juĪ wystarczy. DziĊkujĊ.
Pan poseá Urbaniak.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
DziĊkujĊ.
Czy planowaá pan skompromitowaü pana ministra KapicĊ?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
A to dlaczego w takim razie w rozmowie z panem Janem Koskiem mówi pan
o tym, Īe trzeba personalnie uderzyü w tego goĞcia, skontaktowaü siĊ z dobrym
dziennikarzem, powiedzieü, Īe bierze áapówy.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam, panie poĞle. Nie wiem, o czym pan mówi.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
MówiĊ o pana rozmowie z panem Janem Koskiem, w której padają te sáowa.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam tego zdarzenia.
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Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Jak dáugo zna pan pana Zbigniewa Chlebowskiego?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Odnosiáem juĪ siĊ w mowie przedwstĊpnej.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Pana Mirosáawa Drzewieckiego jak dáugo pan zna?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Byáo juĪ, byáy juĪ te pytania, panie poĞle. Wszystko napisane...
Przewodniczący:
Byáy juĪ, panie poĞle.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Dobrze.
A jak dáugo zna pan pana... A moĪe inaczej. A jakie inne osoby wykonujące
funkcje publiczne pan zna?
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
ProszĊ o uchylenie, panie przewodniczący.
Przewodniczący:
Z jakiego powodu?
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
To nie jest przedmiotem obrad, inne znajomoĞci Ğwiadka. No tak to odebraliĞmy to
pytanie. Ma bardzo szerokie, rozlegáe znajomoĞci. Musiaáby tu dáugo...
Przewodniczący:
Czy pan moĪe skonkretyzowaü to pytanie, panie poĞle?
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Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Tak, a to moĪe skonkretyzujĊ bardziej. Czy jakaĞ osoba wykonująca w tej chwili
funkcje publiczne byáa kiedykolwiek pana pracownikiem? I czy w związku z tym
áączy pana z nią w jedną lub w drugą stronĊ dáug wzajemnoĞci?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie. Nic nie wiem na ten temat.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Pracowników swoich sobie pan nie przypomina?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Przepraszam?
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Bo pan siĊ przedstawiá w sáowie wstĊpnym jako bardzo dobry przedsiĊbiorca,
pracodawca. W tej chwili pytam o pana pracowników.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, Īeby ktokolwiek ze znaczących osób pracowaá u mnie, ani w moich
firmach.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
ProszĊ pana, a czy po sezonie piákarskim 2004 r. na 2005 wtedy, kiedy skoĔczyáa
siĊ wspóápraca miĊdzy klubem piákarskim i klubem koszykarskim, utrzymywaá pan
nadal Ğcisáe stosunki z panem Grzegorzem Schetyną?
Pan Ryszard Sobiesiak:
ĩadnych.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
A to spotkanie na lotnisku?
Pan Ryszard Sobiesiak:
To byáo jedyne.
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Poseá Jarosáaw Urbaniak:
A czego dotyczyáo?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam, chyba ĝląska. JuĪ to odpowiadaáem.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
A cóĪ wtedy dziaáo siĊ w klubie sportowym ĝląsk, Īe warto byáo spotkaü siĊ
i o tym porozmawiaü?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam, panie poĞle.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Pan poseá Stefaniuk.
ProszĊ, panie marszaáku.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Kiedy sprawa proponowanych przez resort finansów dopáat staáa siĊ dla pana
waĪna? Czy moĪe pan okreĞliü w czasie, w którym... w przedziale czasu, w którym
roku?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, nie wiem, o czym pan mówi.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Pan z panem doktorem Koskiem uwaĪaliĞcie objĊcie dopáatami gier hazardowych
prowadzonych na automatach za rozwiązane niekorzystne dla po prostu obszaru,
w którym pan funkcjonuje. Czy...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, opisaáem to wszystko w sáowie wstĊpnym.
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Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
W stenogramach paĔskich rozmów z panem Koskiem znalazáem fragment stenogramu
z 10 marca, w którym relacjonuje pan swoje rozmowy ze Zbyszkiem i Mirkiem. Ich
tematem byáo rozporządzenie ministra finansów z 24 lutego 2009 r. dotyczące automatów.
Tam oczywiĞcie padają mocne sáowa. Pan mówi, ja bĊdĊ pomijaá: musimy wytáumaczyü,
Īeby to puĞciá dalej, Īe jest to sprawa, Īe dla nas to kaplica. Z jakich powodów tam pan
uwaĪaá... OczywiĞcie, Īe to byáo niekorzystne, niekorzystne dla instytucji, w której pan
funkcjonuje. Czy pana bardziej bulwersowaá pomysá objĊcia automatów dopáatami, czy
rozporządzenie ministra finansów z 24 lutego 2009 r.?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, wszystko napisaáem w mowie przedwstĊpnej.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Panie przewodniczący, ja w takich, w tej sytuacji mam duĪo pytaĔ, ale ja nie bĊdĊ
zadawaá pytaĔ, poniewaĪ uwaĪam, Īe to nie ma sensu w tej sytuacji.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Zaznaczam, Īe próbowaáem jak najdelikatniej.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
ProszĊ paĔstwa, jest godz. 14.26, czyli niedáugo bĊdzie godz. 14.30, kiedy
planowaáem ogáoszenie przerwy, ale powiem, Īe... powiem, Īe ja bardziej spodziewam
siĊ odpowiedzi na pytania, niĪ ich tylko zadawania, wiĊc bardziej mnie interesują
odpowiedzi Ğwiadka na pytania, a mniej zadawanie tych pytaĔ.
W związku z tym, Īe na wniosek pana posáa Neumanna pan Ryszard Sobiesiak
odpowiedziaá, Īe na posiedzeniu zamkniĊtym jest gotów udzieliü nam odpowiedzi, ja
stawiam wniosek o dalsze procedowanie komisji na posiedzeniu zamkniĊtym. Zgodnie
z procedurą, dyskusja nad decyzją, czy dalsze procedowanie bĊdzie na posiedzeniu
zamkniĊtym, równieĪ odbywa siĊ w trybie zamkniĊtym. W związku z tym w tej chwili
rozstrzygnąü w tej sprawie moĪemy tylko w trybie zamkniĊtym.
Nie mogĊ panu udzieliü gáosu, panie...
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
ProszĊ o gáos.
Przewodniczący:
Nie mogĊ panu udzieliü gáosu w tym trybie. Przykro mi.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
ProszĊ o gáos w sprawie formalnej.
Przewodniczący:
Nie. ProszĊ jeszcze, proszĊ jeszcze biuro legislacyjne, czy czasem nie popeániam
jakiegoĞ báĊdu.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Tomasz OsiĔski:
Panie przewodniczący, wysoka komisjo, jeĪeli gáos pana posáa Aráukowicza
dotyczy tejĪe kwestii, znaczy, zamkniĊcia posiedzenia, powinien juĪ odbywaü siĊ na
posiedzeniu zamkniĊtym, znaczy, dyskusja nad zamkniĊciem posiedzenia powinna byü
juĪ na posiedzeniu zamkniĊtym.
Przewodniczący:
Czy to jest wystarczające, panie poĞle?
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Nie.
Przewodniczący:
Rozumiem, Īe w innej sprawie, tak?
Poseá Bartosz Aráukowicz:
ProszĊ o gáos. Ja mam pytanie do biura legislacyjnego.
Przewodniczący:
Bardzo proszĊ, pytanie do biura legislacyjnego.
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
Mam pytanie do biura legislacyjnego. Czy jeĞli przesáuchanie trwa – odpowiedĨ:
nie pamiĊtam jest takĪe odpowiedzią – czy jeĞli przesáuchanie trwa, przewodniczący
ma prawo w kaĪdej chwili zamknąü posiedzenie komisji?
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Tomasz OsiĔski:
Panie przewodniczący, wysoka komisjo, rozumiem, Īe to nie chodzi o zamkniĊcie
posiedzenia komisji, tylko o jakby zmianĊ trybu...
Poseá Bartosz Aráukowicz:
ZmianĊ trybu pracy komisji. OczywiĞcie, Īe o to chodzi.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Tomasz OsiĔski:
Znaczy, taki wniosek moĪe byü postawiony. Natomiast rozumiem, Īe moĪe teĪ byü
wniosek odwrotny i wtedy w gáosowaniu rozstrzyga siĊ ta kwestia.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
W gáosowaniu jawnym, czy w trybie zamkniĊtym?
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Tomasz OsiĔski:
Znaczy, gáosowanie jest gáosowaniem jawnym, natomiast sama dyskusja nad, nad
tym wnioskiem jest w trybie zamkniĊtym.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Rozumiem. Stawiam wniosek przeciwny.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
ProszĊ paĔstwa, w związku z tym, Īeby rozstrzygnąü, jeszcze tylko sekretariat
poproszĊ, gdzie w tej chwili moĪemy w trybie zamkniĊtym...
Jeden z posáów:
Panie przewodniczący...
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Przewodniczący:
Przepraszam...
Dobrze, o godzinie... o godzinie 15.30 w sali 25, tak?
W związku z tym przerwa do godziny...
Poseá Zbigniew Wassermann:
...chciaáem tylko prosiü o moĪliwoĞü zadania pytania ekspertom.
Przewodniczący:
Pytanie do biura legislacyjnego, tak?
Poseá Zbigniew Wassermann:
Tak.
Przewodniczący:
ProszĊ, pan poseá Wassermann jeszcze przed przerwą.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Chciaáem zapytaü panów: Czy podstawa prawna, którą powoáaá Ğwiadek, wnosząc
o posiedzenie zamkniĊte, czyli nie udziela odpowiedzi, bo udzielenie tej odpowiedzi
narazi, moĪe mnie naraziü na odpowiedzialnoĞü karną, jest podstawą, którą moĪe
nadal na posiedzeniu zamkniĊtym wykorzystywaü i czy to jest sytuacja, dla której
moĪna przenieĞü posiedzenie z jawnego na zamkniĊte?
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Tomasz OsiĔski:
Znaczy, jest to podstawa do uchylania siĊ od odpowiedzi na pytanie. Natomiast to
nie jest podstawa do, oczywiĞcie, zamykania samego posiedzenia. To jest inna
kwestia. Natomiast oczywiĞcie jest kwestią samej komisji, czy chce zamknąü to
posiedzenie, czy nie. Co do wzglĊdów – ja siĊ nie wypowiadam. Natomiast co do
samej przyczyny – na pytanie odpowiedziaáem.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
W związku z tym przerwa do godziny 15.30.
O godzinie 15.30 dyskusja nad wnioskiem, który postawiáem w trybie zamkniĊtym
w sali 25. DziĊkujĊ.
Przerwa.
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Przewodniczący:
ProszĊ paĔstwa, po wznowieniu posiedzenia komisji, zgodnie z wczeĞniejszą
zapowiedzią, zostaáa przeprowadzona dyskusja w trybie zamkniĊtym nad wnioskiem
o dalszym przesáuchaniu Ğwiadka w trybie zamkniĊtym.
Stosunkiem gáosów 4:3, 4 gáosy za, 3 gáosy przeciw, wniosek zostaá przyjĊty.
W związku z tym po krótkiej przerwie bĊdziemy kontynuowaü posiedzenie
komisji, ale w trybie zamkniĊtym. PrzypomnĊ, Īe tryb zamkniĊty to nie jest tryb
niejawny, tylko to jest jawny zamkniĊty. JednoczeĞnie komisja okreĞliáa osoby, które
w tym przesáuchaniu wezmą udziaá, wiĊc bĊdą to: czáonkowie komisji, Ğwiadek
i peánomocnik, pracownicy sekretariatu komisji, pracownicy biura legislacyjnego oraz
asystenci posáów.
W związku z tym bardzo paĔstwu dziĊkujĊ za tą czeĞü.
I jeszcze od razu informujĊ, Īe kiedy zakoĔczymy przesáuchanie pana posáa
Ryszarda Sobiesiaka, to zamierzamy wróciü do trybu jawnego w celu zrealizowania
2. i 3. punktu porządku dziennego. PrzypomnĊ, Īe 2. punkt porządku dziennego to jest,
przewiduje, przesáuchanie pana ministra Arabskiego.
JakieĞ pytania?
Komisja bĊdzie obradowaáa w sali 25 w budynku G, tam, gdzie przed chwilą
mieliĞmy dyskusjĊ nad wnioskiem.
DziĊkujĊ za uwagĊ.
Przewodniczący:
ProszĊ paĔstwa, wznawiam posiedzenie komisji.
I proszĊ przede wszystkim biuro legislacyjne. Ja powiem od razu, Īe zgáaszając ten
wniosek, miaáem przede wszystkim na myĞli art. 156 regulaminu Sejmu, a nie ten
wniosek w trybie okreĞlonym w ustawie o sejmowej komisji Ğledczej, bo tamten
wniosek zostaá postawiony przez Ğwiadka, ja go odrzuciáem, Ğwiadek wniósá sprzeciw,
podtrzymaáa komisja moją decyzjĊ, no i, Īe tak powiem, tamta droga jest wyczerpana.
Co prawda, kaĪdy poseá moĪe taki wniosek wnieĞü, no ale wydaje mi siĊ, Īe, znaczy,
ja uznaáem, Īe zdecydowanie lepszy jest ten tryb art. 156 w tym przypadku.
Ale bardzo proszĊ biuro legislacyjne o komentarz.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Tomasz OsiĔski:
Panie przewodniczący, wysoka komisjo, otóĪ ja moĪe przytoczĊ ów art. 156
ust. 1.: Komisja moĪe postanowiü odbycie posiedzenia zamkniĊtego, okreĞlając osoby,
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których udziaá w posiedzeniu jest niezbĊdny. Ta czĊĞü posiedzenia, podczas której
zapada postanowienie, jest zamkniĊta. Ten przepis ma zastosowanie podczas prac
komisji Ğledczej. Inne przepisy dotyczące posiedzeĔ zamkniĊtych, które zawarte są
w samej ustawie, są przepisami szczególnymi, które dotyczą gáównie kwestii
związanych z róĪnego rodzaju tajemnicami. W związku z tym tutaj, na podstawie
art. 156, posiedzenie moĪe byü zamkniĊte, naszym zdaniem, w kaĪdym momencie.
I jeĪeli chodzi o argumentacjĊ o zamkniĊcie posiedzenia, to teĪ ona w zasadzie moĪe
byü argumentacją dowolną. Tak, jak pan przewodniczący powiedziaá, nie powinniĞmy
tutaj w tym momencie stosowaü przepisów ustawy, poniewaĪ wniosek na podstawie
art. 11c przez Ğwiadka zostaá záoĪony, zostaá on odrzucony, wiĊc jak gdyby ten etap
procedury zostaá zamkniĊty.
OczywiĞcie tutaj powstaje pytanie, czy paĔstwo od razu, przystĊpując do dyskusji,
czy to posiedzenie powinno byü zamkniĊte, czy teĪ nie powinno byü zamkniĊte, nie
powinni równieĪ okreĞliü osób, które paĔstwo chcecie, aby uczestniczyáy
w posiedzeniu. To gáównie odnosi siĊ wáaĞnie do osoby Ğwiadka i peánomocnika,
poniewaĪ byü moĪe chcecie paĔstwo, Īeby juĪ ta sama dyskusja odbywaáa siĊ pod
nieobecnoĞü wáaĞnie tychĪe osób. To jest z naszej strony pierwsza sugestia, iĪby
okreĞliü te osoby, które powinny w tej czĊĞci dyskusji uczestniczyü.
Przewodniczący:
Pani poseá, wniosek jakiĞ, tak? Pani ma tutaj sugestie?
Ja bym wolaá, ĪebyĞmy teraz nie zmuszali Ğwiadka i peánomocnika do przedzierania siĊ
przez dziennikarzy. Ja nie mam nic przeciwko temu, Īeby tą dyskusjĊ…
ProszĊ?
Ale proszĊ, proszĊ do mikrofonu, Īeby siĊ nagraáo.
ProszĊ, pan poseá Wassermann.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ja myĞlĊ, Īe my stosujmy reguáy takich standardów dobrych. JeĪeli to siĊ ma
odbywaü pod nieobecnoĞü, to przeproĞmy, no bo to jednak ma pewien walor takiej
poufnoĞci naszych rozwaĪaĔ.
Przewodniczący:
Dobrze.
No, w związku z tym proszĊ dwóch panów z naszej komisji, Īeby Ğwiadkowi
i peánomocnikowi towarzyszyli, ĪebyĞcie paĔstwo zostawili nas na czas potrzebny na
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tĊ dyskusjĊ. Ja proponujĊ tak, ĪebyĞcie poszli tam do tego pomieszczenia, które macie
do dyspozycji, przy sali kolumnowej, bo i tak tam bĊdziemy musieli wróciü albo
wszyscy, albo co najmniej ja, albo osoby, które bĊdą chciaáy, Īeby poinformowaü
media o wynikach naszej decyzji.
Nie wszyscy, bo czĊĞü, ci, co mają ciĊĪkie kamery, to zostali tam.
Czyli rozumiem, Īe tą dyskusjĊ odbĊdziemy w gronie czáonków komisji
i czáonków sekretariatu komisji i biura legislacyjnego. Tak?
Panie poĞle, Īebym to…
Dobrze, dobrze, to taką…
ProszĊ? Na razie nie. Na razie tak ĪeĞmy podjĊli taką decyzjĊ, a potem bĊdziemy
dalej siĊ zastanawiaü. Ja od razu powiem, Īe ja nie bĊdĊ miaá nic przeciwko temu,
jeĪeliby mój wniosek zostaá przyjĊty, Īeby asystenci teĪ tutaj u nas byli, bo przecieĪ
oni są przy wszystkich czynnoĞciach. Dobrze, Īeby tak…
No, nie mają prawa gáosu, ale Īeby wiedzieli, co siĊ dzieje.
ProszĊ.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Tomasz OsiĔski:
JeĞli moĪna, kolejna sprawa, o której chciaáem powiedzieü, to jest kwestia pewnego
przypomnienia. To znaczy to, Īe posiedzenie jest zamkniĊte, nie oznacza, iĪ ono jest
posiedzeniem niejawnym. Tutaj, jak rozumiem, nie padá Īaden wniosek o to, by
posiedzenie zamknąü w związku z tym, iĪ bĊdzie przekazywana jakaĞ informacja
niejawna. W związku z tym protokóá z tego posiedzenia po jego sporządzeniu bĊdzie
protokoáem jawnym oczywiĞcie. To jeĞli chodzi o takie wstĊpne, panie przewodniczący,
nasze, z naszej strony uwagi, jeĞli chodzi o samo to posiedzenie zamkniĊte.
Natomiast teĪ chciaáem jeszcze stwierdziü, poniewaĪ doszáo do pewnego
przekáamania. Ja powiedziaáem na samym posiedzeniu, iĪ gáosowanie samo powinno
byü gáosowaniem na posiedzeniu jawnym. OczywiĞcie równieĪ gáosowanie, ta faza
niejawnoĞci czy zamkniĊcia posiedzenia obejmuje równieĪ samo gáosowanie.
W związku z tym, jak rozumiem, pan przewodniczący póĨniej poinformuje media
o wyniku tego gáosowania, zresztą bĊdzie wynik…
Przewodniczący:
Z tym, Īe chcĊ to jak gdyby kontynuowaü. Rozumiem, Īe wynik gáosowania nie
bĊdzie jawny... nie bĊdzie tajny, tylko bĊdzie jawny, tylko Īe na tym, w trakcie tej
zamkniĊtej dyskusji tutaj równieĪ bĊdziemy gáosowaü.
ProszĊ, kaĪdy sobie sam teraz wáącza.
- 116 -

28. posiedzenie Komisji ĝledczej w dniu 11 lutego 2010 r.

Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Jedno takie, póá pytania. I znaczy, Īe swobodna wypowiedĨ czy poglądu jakiegoĞ
z posiedzenia przed kamerami, bo nas siĊ czepiają, nie bĊdzie miaáa charakteru przecieku?
Przewodniczący:
Nie bĊdzie miaáa.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
To nie bĊdĊ szczelny.
Przewodniczący:
No, chyba, Īe byĞmy… No albo gdybyĞmy przeszli do trybu niejawnego. Ale ja
takiego wniosku…
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
JuĪ tu wszyscy wszystko wiedzą, ci, którzy sáuchają Ğwiadków.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Tomasz OsiĔski:
Znaczy, jeĞli moĪna dodaü. Rozumiemy, Īe istotą tego posiedzenia jest po prostu
zapewnienie Ğwiadkowi pewnego rodzaju komfortu psychicznego, ale nie oznacza to,
Īe te zeznania Ğwiadka są w jakiĞ sposób poufne. One zostaną póĨniej upublicznione
w formie zwykáego protokoáu z posiedzenia.
Przewodniczący:
A nawet wczeĞniej, nie tylko protokoáu, bo nawet wczeĞniej, tak, jak te
stenogramy z naszych posiedzeĔ są publikowane. I tu patrzĊ na sekretariat. Jaki w tej
chwili jest tryb, jak szybko są te stenogramy publikowane z naszych posiedzeĔ?
Dni? A ja myĞlaáem, Īe godzin. No, dobrze. Zobaczymy. W kaĪdym razie,
jeĪelibyĞmy do tego przeszli, to ja teĪ bĊdĊ potem prosiá, Īeby ten tryb w tym
przypadku byá szybszy, Īeby to najlepiej jutro byáo gotowe. Dobrze.
Czy jeszcze są jakieĞ uwagi proceduralne? Nie ma. Czyli przechodzimy…
Tak, proszĊ, proceduralna uwaga.
ProszĊ.
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Poseá Beata Kempa:
Panie przewodniczący, chcĊ powiedzieü tak: JeĪeli paĔstwo chcecie podjąü
decyzjĊ, która bĊdzie, Īe tak powiem, wyglądaáa na kapitulacjĊ komisji, to bardzo
proszĊ. Ja od razu mówiĊ, Īe bĊdĊ temu przeciwna. Dlaczego? Dlatego, Īe, jak dobrze
usáyszaáam, Ğwiadek, jeĪeli powoáywaá siĊ czy prosiá o uchylenie pytania, gáównie
powoáywaá siĊ na artykuá, który mówi o tym, Īe gdyby odpowiedziaá na to pytanie,
mógáby siĊ naraziü na odpowiedzialnoĞü, siebie lub osoby najbliĪszej, na
odpowiedzialnoĞü karną. Zatem nie ma znaczenia – on równie dobrze tu na tą samą
podstawĊ bĊdzie siĊ powoáywaá – wiĊc nie ma znaczenia, w jakim trybie bĊdziemy
procedowaü. Ta podstawa jest podstawą związaną z ewentualną odpowiedzią,
odpowiedzialnoĞcią karną i równie dobrze tutaj równieĪ, jeĞli w jego ocenie jego
odpowiedĨ moĪe naraziü jego lub osobĊ jemu najbliĪszą na odpowiedzialnoĞü karną,
to bĊdzie równieĪ taki wniosek stawiaá. WiĊc ja nie rozumiem, panie przewodniczący,
dlaczego mielibyĞmy nagle zmieniü tryb naszego procedowania.
Ja przypomnĊ, panie przewodniczący, Īe maáo tego, trzeba bĊdzie poddaü ocenie
paĔski wniosek, nagle, bo pan przerwaá przesáuchanie, pan przerwaá przesáuchanie,
oceniając odpowiedzi Ğwiadka, czego panu nie wolno czyniü. I mnie nie przekonuje
tryb art. 156 regulaminu Sejmu, nie przekonuje mnie to, bo juĪ raz rozsądziliĞmy,
a póĨniej kaĪdoczesne pytanie ma pan prawo uchyliü, jeĞli – i tu, znamy reguáki –
bądĨ jeĞli Ğwiadek powoáa siĊ na art. 11 ust. 1 pkt 1, czyli na naraĪenie siebie lub
osoby najbliĪszej na odpowiedzialnoĞü karną. Wtedy pan kaĪdą… WiĊc wyáączenie
tego trybu na zupeánie inny tryb jest dla mnie w tym momencie w Ğrodku przesáuchaĔ,
kiedy odpowiedĨ: Nie wiem, nie pamiĊtam, jest teĪ odpowiedzią na pytanie, to jest teĪ
odpowiedĨ na pytanie, to ma swoją wartoĞü dowodową bardzo duĪą. I dlatego, panie
przewodniczący, ja chcĊ znaü odpowiedĨ na pytanie: Dlaczego pan przerwaá
przesáuchanie, zarządziá pan w tej chwili debatĊ w trybie zamkniĊtym? Dlaczego pan
oceniá zeznania Ğwiadka, czego czyniü panu nie wolno? Ja tylko dbam o procedury.
Przewodniczący:
No, to nie byáa proceduralna uwaga, to juĪ byáo odniesienie siĊ do wniosku. WiĊc
ja myĞlaáem, Īe najpierw uzasadniĊ ten wniosek, a póĨniej bĊdziemy dyskusjĊ
przeprowadzali. Ja tylko chcĊ panią zapewniü, Īe jestem przekonany, Īe Īadnego
uchybienia proceduralnego tutaj nie byáo. To jest wniosek proceduralny, a wniosek
proceduralny, tak samo, jak wniosek formalny, moĪe byü wniesiony w kaĪdym
momencie posiedzenia komisji. Nie uwaĪam, Īebym jakiekolwiek tutaj uchybienie
regulaminowe popeániá, zresztą konsekwentnie siĊ staram tutaj teĪ podpieraü
stanowiskiem biura legislacyjnego i myĞlĊ, Īe gdybym to zrobiá, to wtedy biuro
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legislacyjne by mi na to zwróciáo uwagĊ. Nie ma w moim wniosku najmniejszych
elementów oceny, oceny zeznaĔ Ğwiadka.
Ale przepraszam… juĪ, juĪ, zaraz… ProszĊ cierpliwie wytrzymaü, cierpliwie wytrzymaü.
Ja tego nie robiáem w momencie, kiedy Ğwiadek siĊ powoáywaá na art. 11c ust. 1
pkt 1, bo wtedy rzeczywiĞcie, Īe tak powiem, nie byáo takiego powodu, ale kiedy Ğwiadek
konsekwentnie zacząá siĊ zasáaniaü niepamiĊcią, zacząá odpowiadaü, Īe on nie wie, Īe on
nie pamiĊta itd., itd., to uznaáem, Īe mogą zachodziü takie przesáanki, Īe bardzo silna
presja mediów przy jego ewentualnej maáej odpornoĞci moĪe powodowaü u niego, nie
wiem, nie chcĊ tego nazywaü zanikami pamiĊci, nie chcĊ tego nazywaü unikami
pamiĊci… zanikami pamiĊci, ale wáaĞnie wymusza jak gdyby takie zachowanie.
Dla mnie jest znacznie waĪniejsze, Īeby usáyszeü odpowiedzi Ğwiadka niĪ Īeby
usáyszeü tylko pytania, bo te pytania to w zasadzie wszyscy mamy prawie Īe takie
same i one siĊ wzajemnie, Īe tak powiem, szczerpują. Mam taką nadziejĊ, to nie jest
oczywiĞcie Īadna gwarancja, ale mam taką nadziejĊ, Īe jeĪeli byĞmy przeszli do trybu
zamkniĊtego, to wtedy jesteĞmy w stanie znacznie wiĊcej odpowiedzi uzyskaü od
Ğwiadka i w ten sposób szybciej po prostu dojĞü do prawdy. I to jest jednoczeĞnie
gáówne uzasadnienie tego mojego wniosku.
W sprawie tego wniosku jeszcze?
Pan, tak?
ProszĊ.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Panie przewodniczący, na trzy kwestie chcĊ zwróciü uwagĊ. ĝwiadek przyszedá po
to, Īeby wymusiü na nas dla siebie korzystną sytuacjĊ. I pan do tego nie dopuĞciá na
początku i wszystko wyglądaáo na to, Īe ta komisja nie tylko szanuje prawo, ale
zmusza do szanowania prawa tych, którzy przed nią stają. PóĨniej ten Ğwiadek zacząá
unikaü odpowiedzi, ale, panie przewodniczący, on zacząá zeznawaü, on póĨniej zacząá
zeznawaü. Nie wiem, czy pan pamiĊta, mówiá, ile razy siĊ spotykaá, na moje pytania,
mówiá, Īe miaá dostĊp do dokumentów, i dla mnie jest to zaskoczeniem, Īe w tym
momencie, kiedy jest kontakt z tym Ğwiadkiem i on zaczyna zeznawaü, nagle coĞ siĊ
dzieje, Īe jego nieuwzglĊdniony wniosek z urzĊdu zaczyna byü uwzglĊdniany. Jest to
druga kwestia. JeĞli chodzi o tą pamiĊü, to ja przypomnĊ, Īe on nie tak dawno
zeznawaá w prokuraturze, nie miaá z tym káopotów, nie byá tak obszernie
przesáuchiwany, ale jednak wiele faktów pamiĊtaá.
I trzecia kwestia, i myĞlĊ, Īe ona nie jest bagatelna. Co zrobimy z tymi pytaniami,
na które padáy odpowiedzi? BĊdziemy oczekiwaü innej odpowiedzi? To zapytam
panów: Jak to prawnie ocenimy? Czy prawdĊ mówiá na tym otwartym, czy prawdĊ
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bĊdzie mówiá na tym zamkniĊtym? Czy ta sytuacja nas doprowadza do tak
niekomfortowej sytuacji, Īe my po prostu nie bĊdziemy mieli o co pytaü, bo padáy
pytania?
Przewodniczący:
Ja jedynie…
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ale panowie zdajecie sobie teraz sprawĊ z sytuacji, która zaistniaáa?
Przewodniczący:
Ja jedną jak gdyby, jakby taką deklaracjĊ chcĊ záoĪyü: liczĊ, Īe nowy tryb
spowoduje powrót pamiĊci Ğwiadka. W związku z tym nie widzĊ przeszkód, Īeby
powtórnie zadaü pytania, te, na które juĪ odpowiedziaá, szczególnie te, przed którymi
siĊ zasáoniá niepamiĊcią.
Jeden z posáów:
Czy to jest dyskusja?
Przewodniczący:
Tak, to jest dyskusja.
ProszĊ, pan marszaáek Stefaniuk.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
MyĞlĊ, Īe przewodni… Īe ja byáem sprawcą tej decyzji, którą podjąá
przewodniczący, Īe ja próbowaáem nawet, moĪe wykorzystując swoje poczucie
humoru, Ğwiadka rozluĨniü, myĞlaáem, Īe zacznie rozmawiaü. Nie odniosáo to Īadnych
skutków. Wybraáem w trzeciej turze takie pytania, na które jemu powinno zaleĪeü,
Īeby odpowiadaá. Nie odpowiadaá, wiĊc, wysoka komisjo, poczucie humoru mam, ale
mnie nie staü na to, Īebym sam siĊ oĞmieszaá i tak jak do Ğciany bez przerwy zadawaá
pytania, ktoĞ mówi: nie wiem, nie pamiĊtam, nie rozumiem, co pan mówi. Jestem… ja
nie jestem osobą ograniczoną w jakiĞ sposób. Jak do tej pory to ja siĊ spotykaáem
z tym, Īe mnie ludzie rozumieli, co mówiĊ, chociaĪ, choü nawet nie do rzeczy bym
mówiá, to wiedzieli, o czym mówiĊ. I w tej chwili ja w takiej formie – to z góry mówiĊ
– pracowaü nie chcĊ. JeĪeli bĊdzie jakaĞ inna propozycja, rozsądniejsza forma, to
skáonny jestem ją poprzeü, bo tak, jak do tej pory, to my do niczego nie dojdziemy. Bo
tu uwaga. OtóĪ, szanowni paĔstwo, jest taka rzecz. Ja siĊ zgodzĊ z tym, Īe odpowiedĨ:
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tak, nie albo nie rozumiem to jest odpowiedzią, ale ona niczego nam nie wnosi. My nie
jesteĞmy sądem, który ma na podstawie tego dokonaü orzeczenia, my jesteĞmy
komisją, która ma szerszy zakres, powiedzmy, do ustalenia. My powinniĞmy znaleĨü
tą drogĊ legalnoĞci w procesie stanowienia prawa czy usuniĊcie obszarów, tych
zapalnych obszarów, obszarów nagannoĞci w procesie stanowienia prawa. I ja
wolaábym, Īeby akurat ten Ğwiadek, do którego, zanim on wystąpiá przed komisją,
byáo tyle pytaĔ innych Ğwiadków, przecieĪ nazwisko Sobiesiak caáy czas siĊ
przewijaáo nam w komisji, dlatego teĪ uwaĪam, Īe dla nas, dla nas potrzebne jest, Īeby
on zacząá mówiü, zacząá odpowiadaü rzeczowo na nasze pytania. Nie tylko Īeby
powiedziaá publicznie to, co chciaá, bo ja dlatego byáem za tym, Īeby pierwszą turĊ
puĞciü pytaĔ publicznie, poniewaĪ on do tej pory powiedziaá, co chciaá, no to i my
zapytamy jego publicznie. JeĪeli nie ma odpowiedzi, w dalszym ciągu w tym
wymiarze praca komisji… to my sami siĊ bĊdziemy oĞmieszaü. To mogĊ pójĞü do
Ğciany w tej chwili, te pytania zadaü i bĊdĊ miaá luz juĪ wtedy, nie bĊdĊ musiaá
siedzieü tam na sali kolumnowej, bo są dla mnie miejsca, w których bardziej
wypoczywam niĪ tam, przepraszam.
Przewodniczący:
ProszĊ paĔstwa, chciaábym jeszcze ustaliü listĊ gáosów i ĪebyĞmy póĨniej przeszli
do rozstrzygania.
Czyli pani poseá Kempa.
Kto jeszcze by chciaá zabraü gáos?
Dobrze.
To proszĊ, pani i po pani gáosujemy.
ProszĊ sobie wáączyü mikrofon.
Poseá Beata Kempa:
Panie marszaáku, znaczy, ja jestem w stanie pana zrozumieü, bo jeĪeli… czy moĪe
chciaáabym inaczej, bo bardzo pana szanujĊ. Panie marszaáku…
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
CieszĊ siĊ bardzo.
Poseá Beata Kempa:
…w setkach, tysiącach, a moĪe nawet milionach spraw karnych wáaĞnie tak jest, Īe
prokurator zadaje Ğwiadkowi pytanie, Ğwiadek mówi: nie wiem, nie pamiĊtam. Ma do
tego prawo. I gdybyĞmy mieli w ten sposób na to patrzeü, to nigdy w Īyciu Īadna
prokuratura nikomu niczego by nie udowodniáa. Bo ja siĊ bojĊ teraz o jedną rzecz: jak
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to bĊdzie wyglądaáo, znaczy, teraz te zeznania, które są do tej pory, to jestem w stanie
bardzo dobrze skonfrontowaü z tym materiaáem, który mamy, i albo daü wiarĊ
stenogramom, bo jeĪeli odpytuje pan poseá Aráukowicz czy nawet pan, panie
marszaáku, dokáadnie na okolicznoĞü rozmowy, gdzie jest stenogram z dnia 15 marca,
to on mi moĪe mówiü, Īe nie pamiĊta, to jest jego rozmowa. I czy ja dajĊ wiarĊ temu,
nawet moĪemy sobie zaĪyczyü, tak, jeĞli nie wierzymy, czy to jest, czy prokurator
dobrze to odsáuchaá, moĪemy sobie zaĪyczyü, Īeby odsáuchaü tą rozmowĊ i moĪemy
rozpoznaü, czy to jest rozmowa pana Sobiesiaka z panem Koskiem, czy to jest
rozmowa pana IksiĔskiego czy panienki takiej, czy siakiej, czy owakiej. I my
oceniamy wiarygodnoĞü póĨniej. My nie musimy dzisiaj uzyskaü wiedzy. ĝwiadek
odpowiada to tak, jak umie i jak najlepiej pamiĊta. JeĞli mówi, Īe nie pamiĊta, to jest
teĪ odpowiedĨ, to jest dla mnie odpowiedĨ. Ale jeĪeli on mówi, Īe nie pamiĊta to, co
dziaáo… czy odczytujemy mu wprost juĪ rozmowĊ, prawda, i on mówi, Īe nie
pamiĊta, to ja teĪ umiem taki materiaá dowodowy oceniü.
I dlatego absolutnie, panie marszaáku, z punktu widzenia, przepraszam,
jakiegokolwiek pan siĊ nie naraĪa na ĞmiesznoĞü. Wie pan, jaki jest odzew?
Absolutnie pan siĊ nie naraĪa na ĞmiesznoĞü. WrĊcz przeciwnie, pan jest dzisiaj
wyrazicielem woli wielu Polaków, bo wielu chce o to zapytaü, o co pan zapytaá, o co
zapytaá pan poseá Aráukowicz, o co zapytaá pan poseá Neumann, a nawet o co zapytaá
dzisiaj pan poseá Urbaniak.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
DziĊkujĊ.
Poseá Beata Kempa:
Nie, naprawdĊ. Natomiast ja paĔstwu powiem: to tak wygląda. Rozumiem, Īe…
natomiast, panie marszaáku, powiem panu szczerze: odpytywaáam w swoim Īyciu,
moĪe w postĊpowaniu karnym wykonawczym tysiące osób. Wie pan, od czego siĊ
zaczynaáa rozmowa? Oni juĪ byli po wyrokach, wie pan, co mówili? Ja jestem
niewinny, mimo iĪ wyroki we wszystkich instancjach siĊ potwierdziáy. To tak wáaĞnie
wygląda i nie chcielibyĞmy, ĪebyĞcie paĔstwo… Bo rozumiem, to moĪna przeĪyü
szok, natomiast to wáaĞnie tak wygląda i proszĊ siĊ tym nie martwiü. Bo póĨniej
porównujemy inne materiaáy i wiemy, na ile te zeznania Ğwiadka byáy dla nas
wiarygodne, na ile byáy niewiarygodne. To jest juĪ kwestia oceny materiaáu
dowodowego. Natomiast pytania muszą paĞü, ja nie mogĊ od nich odstąpiü, dlatego Īe
mam dokumenty, na podstawie… ja nie robiĊ sobie tych pytaĔ z sufitu, muszĊ
potwierdziü pewne rzeczy albo wykluczyü, albo, jeĪeli mówi, Īe nie pamiĊta, ale nie
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zaprzecza temu. I dlatego w tej sytuacji, panie przewodniczący, ja mam inną
propozycjĊ, jeĞli pan przewodniczący pozwoli.
Przewodniczący:
Nie, ale przepraszam, rozstrzygamy wniosek. Skupmy siĊ nad wnioskiem i go
rozstrzygnijmy.
Poseá Beata Kempa:
Panie przewodniczący, a czy nie lepiej tak, a czy nie lepiej tak, zanim pan dopuĞci
do tego, do przegáosowania tego wniosku, czy nie lepiej byáoby zrobiü tak, Īe na ten
paĔski wniosek, gdzie ja siĊ upieram, Īe on nie do koĔca byá zgodny z prawdą, bo pan
dokonaá oceny, stawiając naraz szybko ten wniosek, dokonaá pan oceny juĪ
zeznającego, licząc, Īe my nie uzyskamy Īadnego materiaáu dowodowego, co jest
báĊdne, co jest báĊdne? Bo my i... moim zdaniem, juĪ jest materiaá dowodowy
uzyskany, oczywiĞcie czĊĞciowo, bo jeszcze mamy szereg innych pytaĔ. Czy nie lepiej
zamówiü ekspertyzĊ na tą okolicznoĞü, przeáoĪyü dalsze przesáuchanie Ğwiadka na
inny termin i w ten sposób pozwoliü równieĪ Ğwiadkowi przemyĞleü pewne kwestie?
Bo proszĊ zobaczyü niekonsekwencjĊ Ğwiadka.
Po pierwsze, on chciaá uzyskaü taki efekt i go uzyskaá. I tak bĊdziemy mieli
z kaĪdym kolejnym Ğwiadkiem, bo ulegniemy. A ja na przykáad nie zamierzam. Po
drugie, panie przewodniczący, no, nie bĊdziemy chodziü pod dyktando Ğwiadków. My
jesteĞmy komisją, która ma dojĞü do stanu faktycznego, a Ğwiadek ma mówiü tak, jak
to pamiĊta bądĨ nie pamiĊta, bądĨ odpowiedzieü, jak uwaĪa, na pytanie. Po trzecie,
proszĊ zauwaĪyü niekonsekwencjĊ, moim zdaniem, Ğwiadka. OdnoszĊ takie wraĪenie,
bo jeĪeli w czĊĞci wstĊpnej, mówi o tym, Īe chce oczyĞciü z zarzutów siebie i swoją
rodzinĊ, a póĨniej na pytania, które niektóre, niektóre Ğwietnie sáuĪą temu, Īeby mógá
na nie odpowiedzieü, Īeby mogáa opinia publiczna siĊ z nimi zaznajomiü, on
odpowiada tak, jak odpowiada, to jest jakaĞ niekonsekwencja, to byáo wywarcie na nas
wáaĞnie tego, ĪebyĞmy poszli pod to dyktando, zamknĊli to posiedzenie.
I ja panu gwarantujĊ, ja panu gwarantujĊ, Īe dalej bĊdziemy mieli takie same
odpowiedzi. Dlaczego? Dlatego, Īe Ğwiadek moĪe siĊ znowu powoáywaü na art. 11
ust. 1 pkt 1, czyli Īe moĪe go odpowiedĨ naraziü na odpowiedzialnoĞü karną. MoĪe?
MoĪe. Dlatego, panie przewodniczący, ja rozumiem politykĊ, ja rozumiem, Īe to moĪe
byü niekorzystne, ale siĊ odwoáujĊ tutaj w tej chwili do zasad polskiego prawa karnego
i Kodeksu postĊpowania karnego. Gdyby tak postĊpowaá kaĪdy organ prowadzący
Ğledztwo, nie uzyskaáby nigdy w Īyciu nic.
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Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Pani poseá, ja teĪ rozumiem pani motywy polityczne, ale siĊ z nimi nie zgadzam.
Bo ja uwaĪam, Īe my nie jesteĞmy instytucją karną i nie jesteĞmy sądem, który ma
rozstrzygnąü o winie lub niewinie. Polecam tutaj, polecam tutaj i ustawĊ o sejmowej
komisji Ğledczej, i komentarz do tej ustawy. My mamy obowiązek przede wszystkim
ustaliü prawdĊ. W związku z tym znacznie wartoĞciowsze z tego punktu widzenia dla
mnie są odpowiedzi niĪ…
Jeden z posáów:
...niĪ w standardzie prawnym...
Poseá Beata Kempa:
Panie przewodniczący...
Przewodniczący:
Przepraszam, nie przerywaáem pani, nie przerywaáem panu. Przepraszam, proszĊ
nie wchodziü w ten tryb, który pani bardzo lubi…
Poseá Beata Kempa:
...wkáada w usta coĞ, czego nie powiedziaáam.
Przewodniczący:
Nie przerywaáem pani, proszĊ mi nie przerywaü.
Poseá Beata Kempa:
Ale proszĊ...
Przewodniczący:
WiĊc ja uwaĪam, Īe znacznie istotniejsze dla nas jest ustalenie prawdy i z tego
punktu widzenia wartoĞciowsze dla mnie są odpowiedzi Ğwiadka merytoryczne niĪ
zasáanianie siĊ przez Ğwiadka niepamiĊcią. LiczĊ, Īe taki efekt moĪemy uzyskaü. Nie
jestem pewien, czy uzyskamy, ale liczĊ, Īe moĪemy uzyskaü.
JuĪ myĞlaáem, Īe przejdziemy do gáosowania tego wniosku, jeszcze pan poseá
Neumann i pan marszaáek Stefaniuk i wtedy naprawdĊ gáosujemy.
ProszĊ.
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Poseá Sáawomir Neumann:
Szanowni paĔstwo, nie wiem, na czym wy opieracie swoje takie dobre
samopoczucie, tak fajnie to wygląda, Īe macie Ğwiadka záapanego, bo ja tego
naprawdĊ nie widzĊ. Raczej myĞlaáem, Īe Sejm nas powoáaá po to, ĪebyĞmy starali siĊ
uzyskaü odpowiedzi, a nie mieü szczerą zabawĊ z tego, Īe zadajemy pytania. JeĪeli
rzeczywiĞcie Ğwiadek dzisiaj na posiedzeniu niejawnym czy zamkniĊtym, nie, nie,
zamkniĊtym, na te pytania, które pani wyartykuáuje, nie odpowie, to pani efekt i tak
osiągnie, bo te pytania pani zada. One bĊdą w stenogramie.
Natomiast moĪemy oczywiĞcie zrobiü dalsze show, moĪecie paĔstwo udawaü, Īe
odpowiedĨ: nie wiem jest odpowiedzią i z tego czerpaü wiedzĊ na przyszáoĞü. Ja
twierdzĊ, Īe to jest Ğwiadek, którego warto wysáuchaü, Īeby jego odpowiedzi poznaü.
To Ğwiadek istotny dla nas i nasze ambicje podraĪnione, stoimy pod szantaĪem, to jest
dla mnie oczywiste, i jako komisja stoimy pod szantaĪem. Tylko pytanie, czy nie
powinniĞmy trochĊ jednak spuĞciü z siebie teĪ powietrze i cofnąü siĊ krok w tyá, Īeby
usáyszeü odpowiedzi, a jednoczeĞnie, a jednoczeĞnie podjąü wniosek do sądu
o ukaranie Ğwiadka. Dla mnie to jest oczywiste, Īe powinien wniosek z tej komisji
wypáynąü o ukaranie Ğwiadka. Ewidentnie, tu nie ma co do tego wątpliwoĞci.
Natomiast jeĪeli chcemy cokolwiek wyjaĞniaü, to musimy dbaü o to, Īeby odpowiedzi
padáy, a nie zadawalaü siĊ tym, Īe odpowiedĨ: nie wiem jest teĪ odpowiedzią.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Pan marszaáek Stefaniuk.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Ja myĞlĊ, Īe ta forma, jak byáa do tej pory, to ona jest bardziej niekorzystna dla
Ğwiadka, ale równieĪ i dla nas, bo w kategoriach takich ĞciĞle prawnych, no, to byáo
wszystko w porządku. ĝwiadek záoĪyá przyrzeczenie, Ğwiadek zostaá pouczony
o odpowiedzialnoĞci karnej, ale, no, ja mam nadziejĊ i chcĊ wykorzystaü wszystkie
moĪliwoĞci, Īeby czegoĞ siĊ dowiedzieü wiĊcej niĪ na tej sali kolumnowej. O to mi
chodzi.
Natomiast ja chciaáem pani poseá podziĊkowaü za wyrazy szacunku, myĞlĊ, Īe
macie za co, bo przecieĪ waszemu prezesowi dziĞ zaáatwiáem miejsce na golfa, razem
zabiorĊ go ze sobą.
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Poseá Zbigniew Wassermann:
...to zaáatw mi jeszcze z tym facetem parĊ innych spraw...
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Przepraszam...
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Tak, proszĊ.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Panie przewodniczący, ja, ja proszĊ, Īeby to wykreĞliü z protokoáu, poniewaĪ tu
i poseá Wassermann chciaá jeszcze, mnie namawiaá do zaáatwienia innych spraw.
Poseá Zbigniew Wassermann:
MyĞlaáem, Īe to bĊdzie dobry materiaá na...
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
ProszĊ paĔstwa, myĞlĊ, Īe moĪemy przystąpiü do gáosowania. PoddajĊ wniosek
o przejĞcie do odbycia posiedzenia zamkniĊtego pod gáosowanie.
Kto jest za tym wnioskiem, proszĊ podnieĞü rĊkĊ do góry.
Kto jest przeciw, proszĊ podnieĞü rĊkĊ do góry.
3 gáosy przeciwne.
Stwierdzam, Īe przy 4 gáosach za i 3 gáosach przeciwnych wniosek zostaá przyjĊty.
Teraz jeszcze chcĊ siĊ zastanowiü, jak to mamy organizacyjnie zrobiü. Nie wiem,
czy wszyscy tam pójdziemy i ja to ogáoszĊ, czy ja tam mam tylko iĞü, czy ja
z przewodniczącym Aráukowiczem mamy iĞü na salĊ kolumnową.
Jak to zrobiü?
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Chciaáem siĊ zapytaü, czy jeĪeli... to my tutaj bĊdziemy...
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Przewodniczący:
Tak tutaj. DwadzieĞcia piĊü.
Jeden z posáów:
I musimy wtedy usiąĞü tak, jak tam siedzieliĞmy...
Przewodniczący:
Ja mam, Īe tak powiem, w tabelkach kolejnoĞü, wiĊc…
Teraz pani poseá Kempa, póĨniej pan poseá Wassermann, póĨniej pan poseá
Neumann, potem ja.
ProszĊ? Ale on to wie.
Jeden z posáów:
Co wie?
Przewodniczący:
No, przecieĪ, przepraszam, jest peánomocnik.
Poseá Beata Kempa:
Co wie... zamkniĊte posiedzenie, proszĊ pana, bĊdzie, Īe bĊdą tajne protokoáy. No,
przecieĪ...
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Ja myĞlĊ, Īe…
Przewodniczący:
ProszĊ paĔstwa, chcĊ ogáosiü przerwĊ, Īeby pójĞü na salĊ kolumnową
poinformowaü. Pytanie: Kto tam idzie? Ja idĊ na pewno, bo muszĊ.
Czy ktoĞ jeszcze ze mną idzie?
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ja idĊ za panem, bo...

- 127 -

28. posiedzenie Komisji ĝledczej w dniu 11 lutego 2010 r.

Przewodniczący:
Dobrze.
I teraz jeszcze zdecydujmy. Ja bym chciaá, ĪebyĞmy zdecydowali po
przegáosowaniu tego wniosku, kto bierze, kto moĪe braü udziaá jeszcze. WiĊc, wedáug
mnie, czáonkowie komisji, sekretariat komisji, biuro legislacyjne i asystenci posáów.
Oprócz Ğwiadka i peánomocnika, tak? Bo oczywiĞcie oni teĪ biorą udziaá.
DziĊkujĊ. Jest powszechna zgoda, wiĊc takie uzgodnienie przyjĊliĞmy.
Przepraszam, proszĊ jeszcze.
Jeden z posáów:
ChwilĊ przerwy...
Przewodniczący:
No, myĞlĊ, Īe na to 10 minut trzeba, Īeby tam dojĞü.
Jeden z posáów:
To my idziemy tam wszyscy?
Przewodniczący:
Nie wiem. Kto chce. Ja muszĊ iĞü, bo ja muszĊ komunikat wygáosiü ...ale nie pójdĊ
do kamery.
No, to 15 minut, dobrze?

Przewodniczący:
Wznawiam posiedzenie komisji.
PrzypomnĊ, Īe jesteĞmy w punkcie pierwszym: zadawanie, czyli przesáuchanie
pana Ryszarda Sobiesiaka.
PrzeszliĞmy na tryb zamkniĊty.
JesteĞmy w trzeciej turze zadawania pytaĔ. Pytania zadajemy wedáug tych samych
zasad i tej samej kolejnoĞci, jaką mieliĞmy na sali kolumnowej, wiĊc teraz kolej na
zadawanie pytaĔ przez panią poseá BeatĊ KempĊ.
ProszĊ, 10 minut.
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