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Stenogram z 28. posiedzenia Komisji ledczej

do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizuj cych

ustaw  z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zak adach wzajemnych  

i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych  

w zakresie dotycz cym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii 

oraz do zbadania legalno ci dzia ania organów

administracji rz dowej badaj cych ten proces (SKGZ) 

w dniu 11 lutego 2010 r. 

Przewodnicz cy Komisji Miros aw Seku a: 

Otwieram posiedzenie sejmowej Komisji ledczej do zbadania sprawy przebiegu 
procesu legislacyjnego ustaw nowelizuj cych ustaw  z dnia 29 lipca 1992 r. o grach  
i zak adach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych  
w zakresie dotycz cym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do 
zbadania legalno ci dzia ania organów administracji rz dowej badaj cych ten proces. 

Jeste my w komplecie, wi c mamy kworum. 

Porz dek dzienny dzisiejszego posiedzenia  obejmuje: przes uchanie pana 
Ryszarda Sobiesiaka, przes uchanie pana Tomasza Arabskiego i sprawy bie ce.

Czy s  uwagi do porz dku dziennego posiedzenia?

Prosz  pa stwa, bardzo prosz  naszych wszystkich go ci o uciszenie rozmów, 
bardzo nam ten gwar przeszkadza. Dzi kuj .

W zwi zku z tym stwierdzam, e przyj li my porz dek posiedzenia dziennego. 

Przyst pujemy do realizacji 1. punktu porz dku dziennego posiedzenia: 
Przes uchanie pana Ryszarda Sobiesiaka. 

Stwierdzam, e na wezwanie komisji stawi  si  pan Ryszard Sobiesiak.

Witam pana. 

Zgodnie z tre ci  art. 11d ust. 1 ustawy o sejmowej komisji ledczej w zwi zku
z art. 233 § 2 Kodeksu karnego pouczam pana, i  zeznaj c przed sejmow  komisj ledcz ,
jest pan zobowi zany  mówi  prawd  i tylko prawd . Zeznanie nieprawdy lub zatajenie 
prawdy powoduje odpowiedzialno  karn  na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego, 
który przewiduje sankcje w postaci kary pozbawienia wolno ci do lat trzech. 

Procedura obliguje mnie do zadania pytania: Czy zrozumia  pan tre  pouczenia? 
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Pan Ryszard Sobiesiak: 

Tak.

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Zgodnie z tre ci  art. 11c ust. 1 i 2 oraz art. 17 ust. 1 ustawy o sejmowej komisji 
ledczej pouczam pana o nast puj cych prawach, które panu przys uguj : po pierwsze, 

ma pan prawo uchylenia si  od odpowiedzi na pytanie, je eli jej udzielenie mog oby
narazi  pana lub osob  dla pana najbli sz  w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu 
karnego na odpowiedzialno  za przest pstwo lub przest pstwo skarbowe; po drugie, 
ma pan prawo odmowy zezna , gdy jest pan osob  podejrzan  o pope nienie 
przest pstwa pozostaj cego w cis ym zwi zku z czynem stanowi cym przedmiot 
post powania albo gdy za to przest pstwo zosta  pan skazany; po trzecie, ma pan 
prawo dania, aby przes uchano pana na posiedzeniu zamkni tym, je eli tre  zezna
mog aby narazi  na ha b  pana lub osob  dla pana najbli sz  w rozumieniu art. 115  
§ 11 Kodeksu karnego; po czwarte, ma pan prawo odmowy zezna  co do okoliczno ci,
na które rozci ga si  ci cy na panu obowi zek zachowania tajemnicy ustawowo 
chronionej w przypadkach okre lonych w przepisach ustawy o sejmowej komisji 
ledczej; po pi te, ma pan prawo zg oszenia wniosku o zarz dzenie przerwy  

w posiedzeniu komisji; po szóste, ma pan prawo zwrócenia si  z wnioskiem  
o umo liwienie swobodnego wypowiedzenia si  w obj tej przes uchaniem sprawie; po 
siódme, ma pan prawo zwrócenia si  z wnioskiem o uchylenie pytania, które w pana 
ocenie sugeruje mu tre  odpowiedzi, jest nieistotne b d  niestosowne; po ósme, ma 
pan prawo zwrócenia si  z wnioskiem o zmian  terminu przes uchania; po dziewi te,
ma pan prawo z o enia wniosku o dokonanie czynno ci, które komisja mo e albo ma 
obowi zek podejmowa  z urz du; i, po dziesi te, ma pan prawo z o enia wniosku  
o wy czenie cz onka komisji w trybie art. 5 albo art. 6 ustawy o sejmowej komisji 
ledczej.

Przypominam te , e przebieg przes uchania jest utrwalany za pomoc  urz dzenia 
rejestruj cego d wi k i obraz, o czym zosta  pan uprzedzony w wezwaniu. 

Na podstawie art. 11b ustawy o sejmowej komisji ledczej zwracam si  do pana z 
pytaniem: Czy ustanowi  pan pe nomocnika? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Tak.
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Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Stwierdzam, e pe nomocnictwo pisemne zosta o przed o one i znajduje si
w dokumentach komisji. 

Czy kto  wnosi zastrze enia do tego pe nomocnictwa?

Nie.

W zwi zku z tym stwierdzam, e komisja nie wnosi zastrze e  do przed o onego
pe nomocnictwa.

Prosz  teraz pana o podanie imion, nazwiska, wieku i zaj cia.

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Ryszard Sobiesiak, lat 56, przedsi biorca.

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

O wiadczam, e dane dotycz ce miejsca zamieszkania znane s  komisji i znajduj
si  w aktach sprawy. 

Czy by  pan prawomocnie skazany za sk adanie fa szywych zezna  lub oskar enie?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie.

Przewodnicz cy:

Prosz  wi c wszystkich o powstanie.

Zgodnie z tre ci  art. 11d ustawy o sejmowej komisji ledczej nast pi teraz 
odebranie od pana przyrzeczenia. 

Prosz  za mn  powtarza :

wiadomy znaczenia moich s ów… 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

wiadomy znaczenia moich s ów… 

Przewodnicz cy:

…i odpowiedzialno ci przed prawem… 
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Pan Ryszard Sobiesiak: 

…i odpowiedzialno ci przed prawem… 

Przewodnicz cy:

…przyrzekam uroczy cie…

Pan Ryszard Sobiesiak: 

…przyrzekam uroczy cie…

Przewodnicz cy:

… e b d  mówi  szczer  prawd …

Pan Ryszard Sobiesiak: 

… e b d  mówi  szczer  prawd …

Przewodnicz cy:

…niczego nie ukrywaj c z tego… 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

…niczego nie ukrywaj c z tego… 

Przewodnicz cy:

…co jest mi wiadome. 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

…co jest mi wiadome. 

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Prosz  usi .

Zgodnie z art. 11i ustawy o sejmowej komisji ledczej w zwi zku z art. 171 § 1 
Kodeksu post powania karnego oraz wcze niejszym pouczeniem mo e si
pan swobodnie wypowiedzie  w sprawie b d cej przedmiotem bada  komisji. Czy 
chce pan z tego prawa skorzysta ?
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Pan Ryszard Sobiesiak: 

Tak.

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Prosz , udzielam panu g osu. 

Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

Ja bym chcia  zg osi  wniosek formalny, panie przewodnicz cy.

Przewodnicz cy:

Tak, prosz .

Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

Jako pe nomocnik pana Ryszarda Sobiesiaka w trybie art. 6 ustawy z dnia 21 
stycznia o sejmowej komisji ledczej wnosz  o wy czenie cz onka szanownej komisji 
pana pos a Zbigniewa Wassermanna z czynno ci przes uchania wiadka Ryszarda 
Sobiesiaka. Motywami przemawiaj cymi za zasadno ci  niniejszego wniosku jest 
podejrzenie, e pan pose  Wassermann nie pozostanie bezstronnym cz onkiem komisji 
w trakcie przes uchania wiadka. Podejrzenie to oparte jest na ujawnionym ju  przez 
pana pos a Wassermanna w ramach posiedze  szanownej komisji stosunku do osoby 
Ryszarda Sobiesiaka. Pan pose  Wassermann na posiedzeniu komisji z dnia 20 
stycznia 2010 przy przes uchaniu pana Jacka Cichockiego – okre laj c Ryszarda 
Sobiesiaka – powiedzia , e jest on kryminalist , mówi c kolokwialnie, bo je eli kto
zosta  skazany, to na takie okre lenie te , to takiego okre lenia te  si  u ywa.
Natomiast w dniu 19 stycznia pan pose  Wassermann przy przes uchaniu pana 
Mariusza Kami skiego stwierdzi , e – mówi c o kontaktach wiadka pos a
Drzewieckiego, pos a Chlebowskiego i biznesmenów z Podhala – mamy do czynienia 
ze zorganizowan  grabie  maj tku narodowego. Nast pnie przy przes uchaniu 
Grzegorza Schetyny pan pose  Wassermann stwierdzi : Sobiesiak z ama  prawo, 
realizuj c inwestycj  w Karpaczu. Podczas gdy to jest po prostu nieprawda. 

O stronniczo ci pana pos a Wassermanna wiadczy  mo e równie  jego 
wyst pienie w radiu TOK FM z 9 lutego o godz. 7.45, gdzie ponownie – odnosz c si
do prac komisji – wskazuje, i  ze stenogramu wynikaj  przecie  informacje, e
za atwiano salony, za atwiano kasyna, za atwiano przed u enie koncesji na salony,  
a tak e dosz o do skandalu polegaj cego na tym, e umawiaj cy si  biznesmeni rynku 
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hazardowego, prywatni w a ciciele salonów, kasyn potrafili sk oni  przedstawicieli 
rz du i szefa komisji finansów do tego, eby wp yn  na tre  ustawy, usuwaj c
niewygodne dla siebie zapisy, a wprowadzaj c takie, jakie s  dla nich korzystne. 

Wydaje si , e te wypowiedzi dostatecznie wskazuj  na stanowisko pana pos a
Wassermanna wobec wiadka oraz jego udzia u w badanej przez komisj  sprawie.  
W stanowisku tym przewa a nastawienie pana pos a do Ryszarda Sobiesiaka jako do 
przest pcy z góry winnemu wszelkich pomówie  i insynuacji kierowanych pod jego 
adresem przez media lub innych wiadków tej komisji. Takie zachowanie 
równowagi... takie zachwianie, przepraszam, równowagi os dów i nastawienia pana 
pos a oznacza wprost stronniczo  i stanowi uzasadnienie podejrzenia, e pan pose
przy przes uchaniu Ryszarda Sobiesiaka b dzie d y  do udowodnienia swoich z góry 
za o onych twierdze  i teorii o sprawie, a niekoniecznie zmierza  b dzie do poznania 
prawdy. W tym stanie wnosz  o wy czenie pana pos a Wassermanna od udzia u
w dzisiejszym przes uchaniu.

Odnosz c si  jeszcze do u ytych przez pana pos a Wassermanna okre le ,
dodatkowo wskazuj , e nazywanie kogo  kryminalist , nawet po wydaniu wyroku 
skazuj cego, nie jest dopuszczalne. Stanowisko takie prezentowa  ju  w latach 70. S d
Najwy szy, który stwierdzi , e jednorazowe skazanie kogokolwiek nie daje nikomu 
immunitetu co do dalszego pi tnowania takiego skazanego i nazywania go bez 
szczególnej przyczyny i uzasadnienia przest pc , a tym bardziej kryminalist . Ja tu 
wskazuj  znan  i g o n  uchwa  S du Najwy szego. St d te  u yte przez pana pos a
Wassermanna s owa okre laj ce Ryszarda Sobiesiaka mog  zosta  uznane za 
naruszaj ce jego cze  i dobre imi , tym bardziej i , pos uguj c si  wskazanymi 
okre leniami, pan pose  nie odwo uje si  do adnych konkretnych dowodów 
mog cych uzasadni  takie jego przekonanie. 

Z powy szego bezsprzecznie wynika, i  wypowiedzi pana pos a Wassermanna 
uzasadniaj  wniosek o jego wy czenie z udzia u w przes uchaniu wiadka Sobiesiaka. 
Niezale nie od powy szego zaznaczam, i  wy czenie pana pos a Wassermanna od 
czynno ci przes uchania wiadka Sobiesiaka zagwarantuje prawid owe i zgodne  
z prawem funkcjonowanie wysokiej komisji, tym niemniej i  s owa pana pos a
Wassermanna wyg aszane s  z wykorzystaniem autorytetu komisji Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i spisane w protoko ach przes ucha  przed komisj , tym 
bardziej czyni  powinny zado  tym normom prawnym, jak i etycznym, podczas gdy 
wypowiedzi pos a stoj  w sprzeczno ci cho by z ogóln  zasad , jak  jest 
domniemanie niewinno ci.

Uprzejmie prosz  o uwzgl dnienie tego wniosku. 
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Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Przede wszystkim stwierdzam, e jest to wniosek zgodny z prawami wiadka.
W zwi zku z tym mam obowi zek podda  go bez zw oki pod g osowanie. Ale  
w zwi zku z tym, e chcia bym wys ucha  jeszcze opinii Biura Legislacyjnego KS  
w tej sprawie w zwi zku z tym og aszam 10 minut przerwy. 

Dzi kuj .

Przewodnicz cy:

Prosz  pa stwa, wznawiam posiedzenie komisji. 

Prosz  ju  osoby postronne, eby oddali y si  na swoje miejsca. 

Ciesz  si , e jest z nami biuro legislacyjne.  

Witam panów mecenasów. Bardzo prosz  o krótkie przypomnienie, ocen  tego 
wniosku i przypomnienie procedury, jak  w tym przypadku komisja stosuje. Bardzo 
prosz .

Przepraszam, prosz  o wyciszenie rozmów. 

Dzi kuj .

Prosz , panie mecenasie. Ju  w czony.

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Piotr Podczaski: 

Zosta  zg oszony na podstawie art. 6 ustawy o sejmowej komisji ledczej. Jest to 
wniosek, który oczywi cie osoba wezwana, w tym jej pe nomocnik, mieli prawo 
z o y . Co do procedury rozpatrywania tego wniosku, to o tym mówi art. 5 ust. 2 
ustawy. I ta procedura wygl da tak, o czym pa stwo na pewno doskonale wiecie, e
wniosek taki jest g osowany, a w g osowaniu nie bierze udzia u cz onek komisji, 
którego wy czenie dotyczy w tym momencie. To jest tyle co do wniosku. 

Przewodnicz cy:

Dzi kuj  za to wyja nienie.

Prosz , w zwi zku z tym udzielam g osu panu pos owi Wassermannowi w celu 
odniesienia si  do wniosku. 

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Dzi kuj , panie przewodnicz cy.

Jest kwestia formalna. By  mo e dobrze by by o, gdyby panowie odnie li si
równie  do tego faktu, e w komentarzu do ustawy o komisji ledczej w art. 6 mowa 
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jest o tym, i  taki wniosek mo e zosta  skutecznie prawnie z o ony najpó niej do 
momentu uprzedzenia wiadka o odpowiedzialno ci karnej za fa szywe zeznania. 

wiadek zosta  uprzedzony i pó niej z o y  ten wniosek. Ale nie chodzi o to, ebym 
si  zas ania  formalizmami, bo nie w tym rzecz. 

Chcia em zapyta wiadka, czy wiadek ma zatarte skazanie? 

Przewodnicz cy:

Przepraszam, ja bym chcia , eby pan si  odniós , eby jeszcze nie zaczyna
przes uchania. 

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Ale, panie przewodnicz cy, do mojego o wiadczenia jest to informacja istotna. Ja 
jej inaczej... 

Przewodnicz cy:

Prosz .

Pose  Zbigniew Wassermann: 

...nie mog  powzi , jak tylko pytaj c pana o to... 

Przewodnicz cy:

Prosz .

Pose  Zbigniew Wassermann: 

...czy pa skie skazanie zosta o zatarte, czy nie. 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie mam nic do dodania w tej sprawie. 

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Panie przewodnicz cy, a... Mo e zostawmy. 

Panie przewodnicz cy, no, có , ja zdawa em sobie spraw  z tego, e s  powody, 
dla których b dzie taki wniosek akurat w tej sytuacji z o ony, chocia  nie s dzi em, e
to w a nie te, o których powiedzia  wnioskodawca. Dlaczego? Dlatego, e mamy do 
czynienia z sytuacj , która w potocznym rozumieniu, w potocznym odczuciu, a ja 
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pragn  przypomnie , e, u ywaj c tego mocnego s owa: kryminalista, zastrzega em,
e to jest kolokwializm, e to jest dobarwienie pewnej sytuacji, która wi e si

z prawomocnym skazaniem za przest pstwo korupcyjne, zreszt , co nie jest oboj tne
dla tej sprawy. 

Chc  zwróci  równie  uwag  na to, e moja opinia nie wynika a z mojego 
przekonania, tylko ze znajomo ci materia ów, w tym tak e materia ów o charakterze 
tajnym zawartym w rozpracowaniu nie tym, które jest przedmiotem tej sprawy, ale 
tym drugim. Nie chc  u ywa  w tej chwili okre le  tych rozpracowa . Chc  zwróci
uwag , e w materia ach, które otrzymali my, jest informacja o tym, e 1995 r. Urz d
Ochrony Pa stwa w stosunku do wiadka podejmowa  dzia ania, które mog y
wskazywa  na podobn  sytuacj , jaka zako czy a si  wyrokiem skazuj cym. Chc
podnie  równie , e z materia ów wynika, e wiadek by  w okre lonych relacjach  
z lud mi, którzy funkcjonowali w rodowisku zorganizowanej przest pczo ci. I to 
wszystko powoduje, e to okre lenie, chocia  – jak mówi  – przesadzone, nie by o
okre leniem bezpodstawnym. 

Mówi em, mówi  i b d  mówi , e na podstawie materia ów dostarczonych 
komisji – szkoda, e nie mieli my szans na ich dobre przeanalizowanie, g ównie my l
o stenogramach, trudno bowiem tym dokumentom zarzuci  fa szerstwo albo 
manipulacj  – wynika wprost, e nie kto inny, tylko wiadek by  bardzo aktywny  
w pewnego rodzaju kontaktach, które okre lam rodzajem zmowy, a których celem 
by o wyprowadzenie – mówi  tylko o jednym z celów – wyprowadzenie z ustawy  
o grach i zak adach wzajemnych zapisów dotycz cych dop at. To nie s  moje s owa, to 
s  s owa ludzi rozmawiaj cych przez telefon w tej sprawie, umawiaj cych si ,
okre lonych z nazwiska w okre lonych datach i w okre lonych godzinach. Dlatego nie 
tylko mówi em o tym, ale b d  tak twierdzi , b d  – opieraj c si  na tych 
dokumentach – g boko przekonany, e s  podstawy do takiego stwierdzenia. 

My l  wi c, e próba wy czenia mnie jest niczym innym, jak stworzeniem 
dodatkowych trudno ci w rozpatrywaniu tej sprawy. Tak jakby nie wystarczy o to, e
my nie mamy mo liwo ci si  przygotowa  do niej, nie mamy mo liwo ci rzetelnie 
przeczyta  tych dokumentów. Panie przewodnicz cy, nie chc  tej sytuacji w tej chwili 
do tego wykorzystywa , ale my l , e nale a o si  spodziewa  takiej reakcji. Ka dy
ma prawo si  broni . Jest tylko problem, jaki sposób tej obrony wybiera. Dzi kuj .

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Poddaj  wniosek pod g osowanie. 

Przypomn , e w g osowaniu nie bierze udzia u osoba, której wniosek dotyczy. 
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Kto jest za przyj ciem wniosku, prosz  podnie  r k  do góry. Dzi kuj .

Kto jest przeciw, prosz  podnie  r k  do góry. 

5 g osów przeciw. Dzi kuj .

Kto si  wstrzyma , prosz  podnie  r k  do góry.

Przy braku g osów za, 5 g osach przeciwnych i 1 g osie wstrzymuj cym
stwierdzam, e wniosek nie zosta  przyj ty.

W zwi zku z tym, e jest jeszcze chwila przerwy, to ja sobie pozwol , ja sobie 
pozwol  przypomnie  cz onkom komisji i pa stwu, i równie wiadkowi, art. 11b, 
który mówi o ustanowieniu pe nomocnika. Chcia bym zwróci  uwag  na ust. 5, e:
Ustanowienie pe nomocnika nie zwalnia osoby wezwanej z obowi zku osobistego 
stawiennictwa przed komisj  i sk adania zezna .

I jeszcze krótki komentarz do tego. Przepis ust. 5 ma przede wszystkim charakter 
instrukta owy. Potwierdza obowi zek stawiennictwa wiadka przed komisj ledcz ,
okre lony w art. 11 ust. 1 komentowanej ustawy, ale wskazuje równie  na to, e
pe nomocnik nie jest zast pc  procesowym wiadka, osoby wezwanej,  
w post powaniu dowodowym i nie mo e te , co jest oczywiste, sk ada  zezna  za 
swojego mocodawc .

Chcia em przypomnie , e pe nomocnik ma prawo zg aszania wszystkich 
mo liwych wniosków. Jednego, czego nie mo e tylko, to nie mo e odpowiada  za 
wiadka, nie mo e sk ada  zezna . Dzi kuj .

I teraz ju  udzielam panu g osu, tak jak wcze niej powiedzia em, w sprawie 
swobodnej wypowiedzi.

Prosz , pan ma g os.

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Dzi kuj .

Przewodnicz cy:

Gdyby pan mo e troszk  bli ej przysun  mikrofon, bo one tak dosy  s abo
zbieraj  te mikrofony. Dzi kuj  bardzo. 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Wysoka komisjo, od ponad 5 miesi cy ja, moja rodzina i nale ce do mnie firmy 
jeste my przedmiotem kampanii oszczerstw i nagonki medialnej. Bez mojej winy  
i woli nazwisko Sobiesiak sta o si  instrumentem walki politycznej, prowadzonej bez 
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szacunku dla prawdy czy dla zwyk ej ludzkiej przyzwoito ci. Chc  stanowczo 
stwierdzi : jestem cz owiekiem uczciwym, niemaj cym zwi zku z tym, co 
funkcjonuje w obiegu publicznym pod nazw : afera hazardowa. Nie jestem stron
waszej afery. Przez ca e swoje ycie uczciwie zarabia em na chleb swoj  ci k  prac .
Ani w tej, ani w innej sprawie nikomu, nikogo nie korumpowa em, nikomu nic nie 
dawa em w zamian. 

Panie przewodnicz cy, albo… 

Przewodnicz cy:

Przepraszam, bardzo prosz  o wyciszenie rozmów, no, bo b d  musia  poprosi
stra  marsza kowsk , eby te gadu y zosta y usuni te z sali. Bardzo prosz  o cisz .

Prosz .

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Jako polski przedsi biorca musz  codziennie radzi  sobie w absurdalnym wiecie
wzajemnie sprzecznych przepisów prawnych pracowicie tworzonych przez pos ów  
i zwalcza  bezprawne decyzje podejmowane przez bezmy lnych urz dników, 
op acanych tak e z moich podatków. Zamiast mi pomaga , robi  wszystko, aby 
zniszczy  tworzone przeze mnie miejsca pracy, zlikwidowa ród a dochodu z tytu u
podatków. Bo to, e ja zarabiam na swoich pomys ach, k uje w oczy i przeszkadza. 
Ludzie pokroju Kami skiego, chorzy z nienawi ci do ka dego, komu si  uda o, d c
do realizacji swojej ochrony, do swojej chorej wizji, mog  wyda  miliony z bud etu,
aby znale  nieistniej c  afer , nagra  i zmanipulowa  pods uchane rozmowy, a ja nie 
mam prawa zwróci  si  z pro b  o pomoc w ratowaniu mojego biznesu przed g upimi
pomys ami urz dników do pos a. Oni podobno stoj  na stra y interesu publicznego. Ja 
jestem przest pc  b d cym zagro eniem pa stwa. Pytanie, kto jest wi kszym
zagro eniem dla Polski: Ja, lokalny przedsi biorca, czy szef s u b specjalnych ami cy 
prawo, sk adaj cy nielegalne, zak adaj cy nielegalne, nielegalne pods uchy, wydaj cy
miliony z bud etu pa stwa na udowodnienie bzdur? Kto szkodzi bardziej, ja, 
wycinaj c kawa ek lasu przed up ywem terminu uprawomocnienia si  zezwolenia, 
p ac c za to setki tysi cy z otych kary, czy pan Kami ski, dla którego ka dy prywatny 
pracodawca jest potencjalnym przest pc , funkcjonariusz op acany z podatków, 
pluj cy na tych, którzy sk adaj  si  na jego pensj ?
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Przewodnicz cy:

Przepraszam, cisza jest wymagana, bo ten gwar w dalszym ci gu przeszkadza 
wiadkowi. Bardzo prosz  nie zmusza  mnie do jakich  drastyczniejszych posuni .

Prosz  o cisz . Dzi kuj .

Prosz .

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Znalaz em si  dzisiaj przed t  komisj , bo walcz c o swoje firmy, wszed em do 
wiata zastrze onego wy cznie dla polityków. W tym wiecie obowi zuj  inne 

zasady. Zasady, których nie zna em, których nie zna nikt z tzw. normalnych ludzi. 
Tutaj k amstwo, pomówienie, z a wola zast puj  argumenty, dowody i racj . Zapewne 
zechcecie mnie spyta , czy wiedzia em o pods uchach CBA, kto mi przekaza  t
informacj  nazwan  przeciekiem. Jedyne przecieki zwi zane z t  spraw , o jakich 
wiem, to przecieki podobno tajnych materia ów CBA w pa dzierniku 2009 r.  
i prokuratorskich protoko ów z moich przes ucha  w ostatnim czasie. 

Zwracam uwag , e przeciek nast pi  do tej samej gazety. Je eli czym  powinna 
si  zajmowa  komisja, to wyja nieniem okoliczno ci tych przecieków, bo one mia y
miejsce bezsprzecznie i by y ewidentnym z amaniem prawa. Nie mam adnej, 
podkre lam, adnej wiedzy na temat jakichkolwiek przecieków. yjemy w kraju,  
w którym ka dy z Polaków musi liczy  si  z tym, e jaka  s u ba nagrywa jego 
rozmowy, a ich tre  mo e ujrze wiat o dzienne zgodnie z prawem lub bezprawnie, 
je eli b dzie to wygodne i korzystne dla tej czy innej opcji politycznej. Mo e dzi ki
temu zaczniemy mniej przeklina . By oby, by by to jedyny dobry skutek tzw. afery 
hazardowej. Cho , zaznaczmy, nie uczyni to z Kami skiego profesora Miodka. 

Nie z mojej woli moje w asne s owa wypowiadane w prywatnych rozmowach, 
przyznam, s owa wulgarne, znalaz y si  w obiegu publicznym. Ka dego, kto poczu
si  nimi dotkni ty, kogo urazi em, przepraszam. Ale podkre lam i przypominam, to 
nie ja upubliczni em te s owa. Nie ja wprowadzam do dyskusji publicznej j zyk
k amstwa, agresji i pomówie .

Przed t  komisj  wielokrotnie pada y bezpodstawnie oceny mojej osoby, 
niekorzystne, nieprawdziwe, a nierzadko wprost obra liwe. Ze smutkiem odnotowuj
fakt, i  okre lenia takie pada y cz ciej z waszych ust, panie i panowie pos owie, 
podobno bezstronnych s dziów ni  z ust wiadków. Co  takiego nie powinno mie
miejsca. Nie s ysza em, aby s dziowie obra ali wiadków. Ale wy pa stwo próbujecie 
tylko ubra  si  w togi s dziowskie. Dla was dzisiaj wyst p w prasie czy programach 
telewizyjnych, wypowiadanie si  bardziej lub mniej obrazowo o jej pracach, a tak e
swoich przemy leniach to cel nadrz dny. Prawda nie jest celem g ównym. Mimo tego, 
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e prace komisji s  w toku i adne bie ce ustalenia nie zosta y dotychczas 
poczynione, w mediach pojawiaj  si  wprost stwierdzenia niektórych cz onków
komisji, wydawane z ca ym przekonaniem, e tzw. afera hazardowa mia a miejsce,  
a ja by em osob , która ca y ten proceder rozpocz a. W moim przekonaniu, wnioski te 
s  formu owane przedwcze nie w oparciu o pseudodowody wytworzono, wytworzone 
przez pana Kami skiego i jego podw adnych na potrzeby dora nej akcji politycznej. 

Chc  raz jeszcze podkre li : nie jestem stron  waszej afery. Staj  przed komisj ,
maj c wiadomo , e cz  osób ju  wyda a na mnie wyrok, ale zanim mnie 
powiesicie, pos uchajcie, co mam do powiedzenia w tej sprawie. 

Zaczn  od sprawy naj wie szej. W ostatnich dniach opublikowano streszczenie 
moich zezna  z o onych w prokuraturze. Co ciekawe, nie opublikowano, jak zwykle 
czyni to „Rzeczpospolita”, w tej sprawie ca ego tekstu protoko u z mojego przes uchania, 
a jedynie k amliwe streszczenie plus komentarze, które uruchomi y oszczercz  kampani
z moim nazwiskiem w roli g ównej. Dziennikarze i komentatorzy wielokrotnie 
powtarzali, e Sobiesiak mówi  w pro... prokuraturze co innego ni  politycy PO i e
ujawni ród o przecieku. To, e autorem k amliwego komentarza jest dziennikarz wrogiej 
rz dowi gazety, rozumiem, cho  nie akceptuj  u ywania mojego nazwiska jako maczugi 
do walki z rz dem. Ale e inne media bezkrytycznie powtarzaj  bezzasadny tytu
z konkurencyjnej gazety, nie zadaj  sobie trudu, aby ustali , jak by o naprawd , to ju
musi dziwi  i niepokoi  zarazem, wszak dziennikarze uwa aj  si  za czwart  w adz .
Szkoda, e ich si a w du ej cz ci opiera si  na k amstwie, pomówieniu i manipulacjach 
lub zamówionych politycznych. Ja, jak czego  nie rozumiem lub nie wiem, to najpierw 
pytam i staram si  wyja ni . Oni zaczynaj  pisa  tekst. Ewentualne sprostowanie i tak 
uka e si  na 16 stronie za wiele tygodni, a próba zmuszenia do mówienia prawdy oznacza 
wieloletnie korowody s dowe.

Chc  kategorycznie stwierdzi : nie ujawni em w prokuraturze rzekomego ród a
przecieku, bo nie mia em poj cia o akcji CBA przed 1 pa dziernika prowadzonej 
wobec mnie, kiedy „Rzeczpospolita” podobno dotar a do tajnych materia ów. Nigdy, 
ani w prokuraturze, ani gdziekolwiek indziej, nie mówi em, e pan Rosó  ostrzeg
mnie lub moj  córk  o pods uchach CBA. Nie wiedzia em nic na ten temat, na temat 
pods uchów z o onych, za o onych na moich telefonach. Moje wypowiedzi KGB  
i CBA by y komentarzem do manii pods uchiwania wszystkich i wszystkiego. 
Nawiasem mówi c, jak si  okaza o, nie pomyli em si . yj  w Polsce wystarczaj co
d ugo, aby wiedzie , e pods uch jest cz ci  naszej codzienno ci. Co wi cej, przez 
lata pracy w bran y hazardowej by em wielokrotnie pods uchiwany, kontrolowany  
i prze wietlany w ramach czynno ci sprawdzaj cych. Poniewa  nie robi em i nie robi
nadal nic z ego, nie mia o to dla mnie znaczenia. 
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Moja córka ani po spotkaniu z panem Roso em w sierpniu, ani pó niej nie 
informowa a mnie o dzia aniach CBA. Mówi  te s owa, maj c wiadomo , e zeznaj
pod przysi g . Donosy, o których mowa jest w stenogramach, które sk oni y moj
córk  do wycofania si  z konkursu w totalizatorze, s  niestety codzienno ci  w bran y
hazardowej. Wiem, e do Ministerstwa  Finansów i innych urz dów wielokrotnie 
wp ywa y nieprawdziwe donosy na mój temat. Wiem o tych faktach, bo za ka dym 
razem by em sprawdzany i za ka dym razem okazywa o si , e rzekome rewelacje 
by y zmy lone, panie Wassermann. 

Moje wypowiedzi na temat d ugo ci okresu znajomo ci z politykami, które sta y
si  pocz tkiem k amliwych twierdze  „Rzeczpospolitej”, nie s  sprzeczne z tymi, 
które s ysza a komisja od panów Schetyny i Drzewieckiego. Na pytanie, ile czasu zna 
si  kogo , odpowied  mo e by  ró na, bo dla ró nych osób pocz tek znajomo ci mo e
by  zupe nie inaczej zapami tany. Nie pytano mnie, w którym dok adnie dniu 
pozna em ka dego z panów. Panowie ci mieszkaj  i dzia aj  w miastach, gdzie 
prowadzi em dzia alno  gospodarcz . Podzielam ich zainteresowania sportem. Na 
pytanie prokuratora, jak d ugo znam pana Drzewieckiego czy Schetyn ,
odpowiedzia em tak, jak mi si  wydawa o. Nie zapami tam, w jaki sposób zapisano 
moj  odpowied , ale brzmia a ona oko o 16, 15, 20 lat. Co to oznacza? e znam ich 
d ugo. W przeciwie stwie do niektórych cz onków komisji nie pami tam dok adnie,
co robi em 14 lipca 2008 r. o godzinie 15.19. Gdybym przypuszcza , e kiedykolwiek 
b dzie to potrzebne, prowadzi bym pami tnik, wówczas nie móg bym zas ania  si
niepami ci , ale tak jak ka dy normalny cz owiek nie pami tam, co robi em ka dego
dnia mojego ycia i czy by  to dzie  poznania tego czy innego polityka. Czy co
z mojej wypowiedzi wynika wi cej dla sprawy? Moim zdaniem nic. Ka dy z nas ma 
swoje wyczucie up ywaj cego czasu. To jest aden dowód na tak bardzo poszukiwan
przez komisj  rzekom  sprzeczno  w naszych zeznaniach. 

Czy znam dobrze Schetyn , Drzewieckiego i Chlebowskiego? Pos owie z komisji 
dopytywali si  bardzo szczegó owo o charakter znajomo ci ze mn  przes uchiwanych 
polityków. Ja odpowiem tak. Zna em ich, by em po imieniu, tak jak z tysi cami ludzi, 
których spotka em na swojej drodze. Nie dzwonili my do siebie na urodziny, oni do 
mnie te  nie dzwonili, nie dawali my sobie prezentów. Nie wiem, kto z nich ma  
w domu psa, a kto kota, nie interesowa o mnie to. Ubiegaj c pytania o relacje z onami
tych polityków, chc  powiedzie , e istotne za atwia em miejsce na wi ta dla 
najlepszego polskiego koszykarza w Ziele cu poprzez on  pana Schetyny. 
Rozmawia em dwa lub trzy razy przez telefon w tej sprawie. We wcze niejszym okresie 
mia em z ni  cz stszy kontakt z racji jej aktywno ci we w adzach l ska Wroc aw, ale 
charakter tych relacji by  wy cznie sportowy. Z on  pana Drzewieckiego pozna em si
chyba w odzi. Nasze kontakty by y do  incydentalne i mia y zwi zek z wydarzeniami 
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towarzyskim, w których uczestniczy o pó odzi. on  pana Chlebowskiego widzia em
na imprezie sylwestrowej w Ziele cu i by  to jedyny kontakt. 

Chc  wyra nie powiedzie , z tego co wiem, w adnej z firm, w której by em lub 
jestem udzia owcem lub wy cznym w a cicielem, nie by o nikogo z cz onków rodzin 
polityków. Nie wiem tak e, aby którykolwiek z moich kontrahentów mia  takie 
zwi zki.

W moim o rodku w Ziele cu by  tylko pan Chlebowski. Nie by  ani pan Schetyna, 
ani pan Drzewiecki lub cz onków ich rodzin nie widzia em.

Chc  zaznaczy , e nie znam pana Szejnfelda, nigdy z nim nie rozmawia em ani 
nie telefonowa em do niego. Podobnie jak nie znam wi kszo ci pos ów, senatorów  
i urz dników, niezale nie od przynale no ci partyjnej nie d  do poznawania ich, nie 
szukam specjalnych kontaktów. Nie finansowa em partii politycznych ani 
poszczególnych polityków. Przypadek finansowania kampanii lokalnego dzia acza
samorz dowego wynika z akcji rodowiska pi karskiego Wroc awia. Wp ata ta odby a
si  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

Chc  zwróci  uwag  opinii publicznej na fakt, e sytuacja stworzona po przecieku 
do „Rzeczpospolitej” pos u y a jako amunicja dla kilku cz onków tej komisji do 
toczenia swoich wojen. Zapewne by  to jeden z g ównych powodów, dlaczego w ogóle 
upubliczniono t  informacj , bo w wiecie polskiej polityki niewa ne jak wygl da 
prawda, wa ne, co powie si  na dany temat w telewizji, a za tym powtórz  inni. Sam 
fakt ujawnienia tych przes ucha  pokazuje, e s  osoby, którym zale y na zniszczeniu 
mnie. Osoby te dysponuj  pot nymi wp ywami. Co wi cej, osoby te nie cofn y si
przed przest pstwem, jakim by o ujawnienie materia ów obj tych tajemnic ledztwa, 
ale to nikogo nie dziwi, wszak trzeba ukamienowa  winnego, a winnym w tej sprawie, 
jak powszechnie wiadomo, jestem ja. 

Zastosuj  teraz ulubion  metod  koronnego wiadka oskar enia w mojej sprawie, 
czyli Mariusza Kami skiego. Przeczyta em w gazetach, e jedynymi cz onkami 
komisji, którzy mieli dost p do akt prokuratorskich, byli panowie pos owie 
Wassermann oraz Ar ukowicz. Komisja powinna zbada  kwesti  przecieku z akt do 
gazety w powi zaniu z wyja nieniami roli obu panów w tym procederze. B d cie
panowie spokojni, niewinni nie musz  si  niczego obawia . Cho  co  musi by  na 
rzeczy, skoro tylko wy dwaj, panowie, czytali cie te akta. Powinni cie jednak wykaza
swoj  niewinno . Brak interesu tak gorliwie wyra any w mediach po ujawnieniu jest 
niestety dowodem przeciwko wam, bo jak wiadomo, brak dowodu jest najlepszym 
dowodem. 

Wysoka komisjo, stoj  dzisiaj przed komisj …
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Przewodnicz cy:

Prosz  o spokój. 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Wysoka komisjo, staj  dzisiaj przed komisj  zdecydowany oczy ci  moje dobre 
imi  i mojej rodziny z fa szywych rzucanych oszczerstw, ratowa  moje obecne, ale 
tak e przysz e relacje gospodarcze. Jest to równie  próba przeciwdzia ania sytuacji,  
w której mo liwe jest wysuwanie bezprawnych oskar e  i bezprawne pi tnowanie
obywateli przez wysokich funkcjonariuszy pa stwowych. Mimo i  moje dobre imi
zosta o zdeptane wiele razy, zapewniam, e ka dy taki przypadek spotka si  z nale n
reakcj , zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, niezale nie od tego, czy osoba 
dopuszczaj ca si  narusze  prawa wobec mnie ma immunitet czy nie. Na szcz cie s
procedury i niezawis e s dy niepodlegaj ce presji politycznej. Uprzedzam, b d  zgodnie  
z obowi zuj cym prawem wyci ga  konsekwencje. Cytuj c klasyka czarnego gatunku: 
Kodeks cywilny b dzie mia  zastosowanie do pana, panie Kami ski, a mo e i karny. 

Szanowni pa stwo, pomi dzy wszystkimi poprzednikami, wiadkami przes uchanymi 
przez komisj  a mn  istniej jedna zasadnicza ró nica: ja nie jestem politykiem, nie mam 
aspiracji politycznych, publicznych, nie dbam o s upki w sonda ach. Panie i panowie 
mo ecie obrzuca  si  b otem, przerywa  sobie i k óci  si  do woli. Ja jestem wolnym 
obywatelem Rzeczypospolitej, którego obowi zuj  jedynie nakazy przewidziane  
w przepisach powszechnie obowi zuj cych. Nie zmusicie mnie do udzia u w waszej grze 
na waszych zasadach. 

W moim przekonaniu g ównym bohaterem afery hazardowej jest szef CBA 
Mariusz Kami ski. Zmanipulowa  on zgromadzone dowody. Powyrywa  z kontekstu 
pewne fragmenty prywatnych rozmów, a inne niepasuj ce do obranej tezy pomin .
Albo nie rozumia , co czyta, albo nie chcia  przyj  do wiadomo ci najbardziej 
oczywistych wyja nie . Na podstawie tak spreparowanych dowodów stworzy  za gan
histori , opisuj c wydarzenia, do których nigdy nie dosz o, snuj c hipotezy wyssane z 
brudnego palca. Mariusz Kami ski spreparowan  histori  przedstawi  premierowi 
rz du polskiego, a pó niej innym organom. S dz c po o wiadczeniu pana premiera, 
historia ta musia a by  dobrze przygotowana, bo pan premier te  w ni  uwierzy , no, 
chyba e mia  inne powody, ale ja na polityce si  nie znam i nie chc  si  poznawa .
Poniewa  nie osi gn  zak adanego efektu, spowodowa  przecieki do mediów. To 
w a nie publikacje medialne mia y ochroni  go przed odpowiedzialno ci  prawn  za 
amanie prawa w innych g o nych akcjach kierowanych przez niego, biura. Mariusz 

Kami ski wprowadzi  wszystkich w b d z rozmys em i uczyni  to, by zrealizowa
z góry zamierzony cel polityczny. Za pretekst pos u y a mu sprawa dochodzenia na 
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temat rzekomych nieprawid owo ci zwi zanych z moj  inwestycj  realizowan
w Karpaczu. CBA mia o pods uchiwa  samorz dowców i trafi  na moje nazwisko 
przez przypadek. Jest jeden problem. Ja w tym czasie rozmawia em wy cznie
z burmistrzem na temat ewentualnej realizacji wyci gu w Karpaczu. Pan burmistrz 
wielokrotnie namawia  mnie do zainwestowania w tym regionie. Od wielu lat w adze 
tej gminy nie mog y znale  ch tnego do zbudowania wyci gów. Ale podkre lam,
wszystkie moje kontakty by y ograniczone do burmistrza. Ca y proces zosta
zablokowany pod has em ochrony rodowiska. Jestem pewien, e do d ugiej listy 
nieprawid owo ci przy zak adaniu pods uchów przez CBA trzeba doda  tak e
pocz tek mojej obecno ci na czach CBA. Wydaje mi si , e o pods uchiwaniu mojej 
osoby zadecydowa y raczej telefony, na które dzwoni em i z których dzwoniono do 
mnie. Poniewa  znam wielu wa nych i wysoko postawionych ludzi, by o to zapewne 
ciekawe ród o operacyjne dla CBA, które szuka o haków na rz dz cych.

Swoj  opowie  o manipulacjach Mariusza K. zaczn  od mojej rozmowy i pro by
dotycz cej interwencji pos a Chlebowskiego w sprawie decyzji administracyjnej 
ministra finansów. Jego zdaniem takie rozmowy by y nielegalne. Co tak naprawd  si
sta o? W 2007 r. urz dnik ministerstwa finansów wydaje decyzj  administracyjn  na 
niekorzy  spó ki, której jestem jednym ze wspólników. Nie akceptuj  motywów tej, 
takiej decyzji. Dla mnie sprawa jest jednoznaczna, urz dnik pope ni  b d. Ten 
urz dniczy b d w naszym kraju z regu y oznacza koniec czyjej  firmy. Wystarczy 
przypomnie  najg o niejsze zdarzenia: JTT z Wroc awia, Optimus pana Kluski. Jest 
z a decyzja, ale jest, ale ja postanawiam walczy , sk adam odwo anie. W czasie 
trwania post powania administracyjnego postanowi em zainteresowa  spraw  znane 
mi osoby. Wiedzia em, e pose  ma obowi zki przynajmniej mnie wys ucha , a ja 
mam prawo go o to wys ucha , o to wys uchanie poprosi . I ze swojego prawa 
skorzysta em.

Prosz  pa stwa, ja sobie poradz  bez tej jednej spó ki, ale powiedzcie ludziom, 
których musia em zwolni , eby w czasie szalej cego kryzysu znale li sobie now
prac , bo jaki  urz das ma takie widzimisi . Mimo i  prawo mówi co innego. Jak 
wiecie z poduchów, interweniowa em bez skutku. Czy to dowód na moje pot ne
wp ywy w Platformie, czy odwrotnie? 

Wojewódzki S d Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 31 marca 2009 r. 
uchyli  obie decyzje ministra finansów jako ra ce naruszaj ce prawo. Powtarzam: 
jako ra ce naruszaj ce prawo. I zas dzi  na moj  rzecz od Skarbu Pa stwa
czterna cie tysi cy sze set... szesna cie tysi cy czterysta z otych. W ten sposób uda o
si  ministrowi Kapicy, bo to jego decyzj  zaskar y em, zmarnowa  wiele miesi cy
ycia wielu osób i spore pieni dze z bud etu. Wszystko w interesie publicznym. 

Nieczynne lokale przez ponad 2 lata kosztowa y mnie ponad 1,5 mln z , samych strat, 
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nie licz c korzy ci, które mia aby firma, gdyby mog a dzia a . W tym czasie ludzie nie 
pracowali, nie zarabiali, bud et nie mia  wp ywów z podatków. Moje straty, jak 
rozumiem, s  moj  prywatn  spraw , ale ile straci  bud et. Ile pods uchów CBA 
mo na by sfinalizowa , sfinansowa ? Ile willi w Kazimierzu mo na by kupi ?

Mo e warto, aby komisja sprawdzi a, w jaki sposób przydzielano koncesje na 
kasyna i salony gry, ile pieni dzy nie wp yn o do bud etu, bo urz dnicy ministerstwa 
finansów mieli swoje interesy. Czy takie dzia anie by o w interesie publicznym? 
Pozwolicie, e powiem to raz jeszcze. W wyniku mojego odwo ania Wojewódzki S d
Administracyjny w Warszawie uzna  za ra co sprzeczn  z prawem decyzj  ministra 
finansów i j  uchyli , zas dzaj c od Skarbu Pa stwa wysokie koszty procesu.  

W zakresie ochrony interesów gospodarczych pa stwa pan Mariusz K. 
przedstawia siebie jako szeryfa i twierdzi, e nie mo e pogodzi  si  z sytuacj ,
w której faceci od jednor kich bandytów b d  silniejsi ni  pa stwo polskie. Smutne to 
i groteskowe, kiedy szef s u by specjalnej nie wie albo nie chce wiedzie , czego  
w istocie dotyczy interwencja, o których rozmawia em z Chlebowskim. Jestem 
pewien, e doskonale wiedzia , ale k amie, bo by o mu to wygodne.  

Prosz  mi odpowiedzie  na pytanie, który z urz dników w tej historii jest dobrym, 
a który z ym policjantem. Kto broni  prawa, a kto naruszy  prawo? Kto swoj
bezmy ln  decyzj  zmarnowa  pieni dze podatnika? Czy pose  Chlebowski mia
prawo rozmawia  ze mn ? Ja uwa am, e nie tylko prawo, ale wr cz obowi zek. 

Ustalmy, kim jest pan Kami ski, czy jest osob  wiarygodn . W moim przypadku 
wielokrotnie powtarzano, powtarzano, e nie jestem wiarygodny, bo mam wyrok  
i dzia am w hazardzie. Przejmuj c t  filozofi , blisk  tak e niektórym cz onkom 
komisji, pozwol  sobie na opisanie pana K. w jego standardzie. Zadymiarz, którego 
ludzie rzucali jajkami w urz duj cego prezydenta Rzeczypospolitej. Cz owiek, który 
niby wykry  przez cztery lub sze , przez cztery lata sze  niby-afer, z czego 
wszystkie, podkre lam: wszystkie sko czy y si  dla niego k opotami z prawem. Ta te
si  sko czy problemami prawnymi. Mo e oprócz afery pana Lipca, ale tam pan 
Kami ski dzia a  w bia ych r kawiczkach. Poczeka  do dogodnego momentu i schowa
w kieszeni rozmowy pana Lipca z kolegami z PiS. Po utracie kontroli nad CBA jego 
ludzie skasowali zapisy monitoringu GPS z samochodów s u bowych. Pewnie zgubili 
te  laptopy i komórki, aby nie mo na by o sprawdzi , gdzie dzwonili i co, i do kogo 
pisali. Wszystko w ramach obowi zuj cego prawa i w celu zwi kszenia
wykrywalno ci przest pstw oraz ochrony interesu publicznego. Jest wreszcie pan 
Kami ski osob , przeciwko której tocz  si  post powania prokuratorskie, a w jednej 
sprawie ma ju  zarzuty. Zgodnie z prawem nale y o nim mówi : Mariusz K. 



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

 - 19 - 19

Aby skutecznie przeprowadzi  swoj  prowokacj , musia  pan Kami ski
wykreowa  czarnego luda. Gdybym by  zwyk ym biznesmenem, to ca a ta historia nie 
by aby wiarygodna, ciekawa ani gro na dla osób, które by y jego celem. St d tak 
agresywna kampania oszczerstw pod moim adresem. A  kusi mnie, aby w tym 
momencie spyta  pani  pose  Kemp  i pana Wassermanna: Nie wstydzicie si
pa stwo? e macie znajomego pana Mariusza K. z prokuratorskimi zarzutami? Czy 
taki stan rzeczy was nie dyskredytuje? Przecie  Kami ski k ama , k ama , ok ama
prawo wielokrotnie. Zarzuty prokuratorskie s  tego najlepszym dowodem, tak, jak mój 
wyrok, za którym, o którym za chwil .

W opinii publicznej dzi ki wypowiedziom pana Kami skiego zosta em 
wykreowany na strasznego cz owieka. Nikt nie powiedzia  o mnie jednego 
przyzwoitego s owa. Ci, którzy mnie nie znaj , którzy maj  polityczny zysk  
z oczerniania mnie, zrobili to z czystej kalkulacji. Ci, którzy mnie znali, a którzy 
zostali t  znajomo ci  ukamienowani, te  nic dobrego powiedzie  nie mogli lub nie 
chcieli. Wszyscy pos uguj  si  tak  sam  kalkulacj , e lepiej, aby nie mówi  dobrze  
o Sobiesiaku, tylko si  dystansowa . Skoro nikt inny nie chce, mimo e to 
niepolityczne, pozwolicie pa stwo, e te par  dobrych s ów o sobie powiem sam.  

Jestem prostym cz owiekiem, który ci k  prac , uporem, wyrzeczeniami  
i determinacj  doszed  do maj tku. Zaczynaj c od zera, doszed em do czego . W USA 
takich ludzi szanuje si , odwrotnie ni  w naszym kraju. Jak wiele milionów Polaków, 
zanim do czego  doszed em, musia em ci ko pracowa . Mnie si  w ko cu uda o. Co 
mi zosta o z tamtych czasów? Upór i zaci cie, e cudzego nie wezm , ale ze swojego 
za darmo nie oddam ani z otówki. I zosta a mi jeszcze pogarda do g upich, t pych albo 
skorumpowanych urz dników, którzy z zawi ci lub chciwo ci próbuj  ci odebra
twoj  krwawic , powo uj c si  na przepisy, które rzekomo s  przygotowywane  
z my l  o ochronie interesu publicznego. Kto ustala, co jest takim interesem, a co nie 
jest, nie wiem. Pewnie kto  z Warszawy.

W stenogramach pojawiaj  si  moje z o liwe i mocno krytyczne okre lenia
urz dników odpowiedzialnych za wprowadzenie zmian. Nic mi nie zmieni o si
z mojej oceny ich dzia alno ci. Gdyby wesz y w ycie przepisy forsowane przez nich, 
bran a hazardowa rzeczywi cie zosta aby opanowana przez wiat przest pczy. Mamy 
na to dowody i do wiadczenia z kraju, który wprowadzi  podobne rozwi zania. Nie 
zmieni tego faktu wykreowanie go na g ównego bohatera walki z hazardem. Czy to 
jest prawdziwy obraz? Tak samo prawdziwy, jak prawdomówno  w tej sprawie pana 
Kami skiego. W roku 2003 wprowadzono ustaw , która zacz a traktowa  hazard 
normalnie, na równi z ka d  inn  bran : mamy p aci  podatki, zatrudnia  ludzi, 
inwestowa  w rozwój. Wszystko na podstawie wydawanych koncesji i licencji 
rz dowych, kontrolowane przez sztab urz dników. Wszystko nagrywane, 
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rejestrowane, kontrolowane. Nagle pojawi  si  chory pomys  wprowadzenia dop at do 
gier na takiej samej zasadzie, jak to ma miejsce w przypadku totalizatora. Tyle, e tam 
mamy do czynienia z jedn  operacj : kupuj cy p aci za los i tyle. W kasynie czy  
w salonie gry mamy do czynienia z setkami operacji. Klienci wp acaj  i wyp acaj
pieni dze z etonów, mog  przegra , mog  wygra , mog  obstawi  dalej. Na ka d
tak  operacj  pan Kapica chcia  na o y  dop at . Nie interesowa o go, ile b dzie
kosztowa  stworzenie systemu rejestruj cego, jak wielk  przestrze  do nadu y
otworzy. On chcia  dop at. Dlaczego? Spytajcie go.

Od pocz tku mówili my: Podnie cie podatki, to ta szy sposób na dodatkowe 
wp ywy do bud etu. Bez obci enia nas kosztami tworzenia pu apek, w których mog
wpada  chciwi, nieuczciwi pracownicy kasyn i salonów. Po co otwiera  przestrze  do 
kolejnej afery, jak ta paliwowa? Jej istnienie jest uwarunkowane jednym przepisem. 
Nie skazujecie nas na ten sam los. Ale polski urz dnik wie lepiej. Od wielu lat 
zabiegali my, podobnie, jak wielu innych przedstawicieli ró nych bran  gospodarki,  
o mo liwo  wyst pienia i zaprezentowania swoich racji w trakcie posiedze
sejmowych komisji pracuj cych nad regulacjami dotycz cymi poszczególnych 
biznesów, ale, jak wida , lepiej spotyka  si  na komisji ledczej. Konsekwentnie 
politycy razem z urz dnikami odmawiali nam tego prawa, mimo i  art. 54, art. 61,  
art. 63 konstytucji daj  nam takie uprawnienia. Jako obywatele Rzeczypospolitej 
mamy prawo zg asza  swoje uwagi i wnioski, mamy prawo uczestniczy  w pracach 
organów wybieralnych i wp ywa  na kierunek, na kierunki ich prac. To s  prawa 
obywatelskie. Ani CBA, ani aden polityk nie mo e ich pozbawi . Chyba e oka e si ,
i  konstytucja jest tylko dla polityków, a nie dla obywateli. 

Nie jeste cie, panie i panowie pos owie, m drzejsi od milionów obywateli tylko 
dlatego, e was wybrali my. Nie mo ecie uwa a  nas za g upców, których trzeba 
urz dzi  i pilnowa  przy pomocy pana Kami skiego. Gdyby to my lenie nie by o
obowi zuj ce, nie by oby tak e miejsca na tzw. afery, bo zamiast odbija  si , dobija
si  do znanych mi pos ów, aby przekaza  im minimum informacji, oficjalnie 
przyszed bym na publiczne wys uchanie w swojej, w swojej, w sprawie projektu 
ustawy. Publiczne wys uchanie jest elementem polskiego systemu prawnego, ale 
odby o si  w parlamencie tylko raz w mniej znacz cej sprawie. Dlaczego? Boicie si
straci  kawa ek w adzy, podzieli  si  ni ? Wszak pe nicie j  z woli obywateli  
i podobno na ich rzecz. W wyniku... W Unii Europejskiej, na któr  tak cz sto si
powo ujecie, to standard stanowienia prawa. Publiczne wys uchanie pozwoli oby
pokaza  analiz  sporz dzon  przez naukowców z Polskiej Akademii Nauk, 
demoluj c  nieodpowiedzialne propozycje ministra finansów. 

Dlaczego uwa am te propozycje za nieodpowiedzialne? Bo by  taki kraj, który 
wprowadzi  dop aty do gier w kasynach i na automatach. To Makao – miejsce, które 
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dzisiaj jest najwi kszym kasynem na wiecie. I co si  sta o? W adze tego kraju 
wycofa y si  z tego rozwi zania po kilku miesi cach, bo legalne obroty spad y, mafia 
ros a w si , a urz dnicy patrzyli, jak upada bran a b d ca najwa niejszym ród em 
dochodów. S u  analiz  i innymi materia ami. Szkoda, e nikt nie chcia  ich czyta
wcze niej. Pewnie i dzisiaj nikt ich nie przeczyta, bo decyzja ju ... bo decyzj  ju
podj to. Likwidujemy hazard. Mo e palenie papierosów i jedzenie s odyczy, i nadmiar 
mi sa, te  zostanie zlikwidowane? Nie s u  spo ecze stwu, a, jak wiemy, interes 
publiczny przede wszystkim. Gdy dyskutujecie o ustawie... w ustawie o szkolnictwie, 
nie boicie si  rozmawia  z nauczycielami. Gdy pod Sejm przysz o kilka tysi cy 
wzburzonych górników, dali cie im miliardy z otych z bud etu bez gadania, bo si  ich 
boicie, bo musicie zabiega  o ich g osy. Ale co mo e zrobi  przedsi biorca? Nic. 
Mo na go nagra , nas a  kontrol , wsadzi  do wi zienia. Za kilka lat dostanie lub nie 5 
tys. odszkodowania za nies uszny wyrok, jak pan Kluska. Gdy który  z was umówi 
takiego przedsi biorc  z innym, to ju  dowód na korupcj , a nie s u b  publiczn . Dla 
pana Kami skiego fakt umówienia na spotkanie z wiceprezydentem miasta w sprawie 
gondoli na stadionie narodowym czy budow  wyci gu w Karpaczu to koronne dowody 
wys ugiwania si  biznesowi. Dla mnie – normalne zachowanie odpowiedzialnego
polityka. Ka da inwestycja oznacza nowe miejsca pracy, podatki i rozwój. Przypomn
wam, e ka dy w tym budynku pose , urz dnik, stra nik i sprz taczka s  op acani  
z podatków wp acanych do bud etu, tak e przez przedsi biorców. Wy jeste cie tutaj 
przede wszystkim, aby s u y .

Dzisiaj dzi ki jednemu szalonemu pomys owi urz dnika, który nie my li i nie 
s ucha, zmienia si  z dnia na dzie  regu y gry na takie, które musz  doprowadzi  ca
bran  do bankructwa. Zwracam si  do wszystkich przedsi biorców, którzy mnie 
s uchaj , do ludzi, którzy kiedykolwiek zaryzykowali swoje pieni dze, czas i energi :
Czy, waszym zdaniem, tak maj  wygl da  regu y gry rynkowej? Przypomn , nasza 
dzia alno  opiera a si  i opiera nadal na rz dowych zgodach, ka da czynno  jest 
kontrolowana i monitorowana przez aparat pa stwowy, za ka d  czynno
administracji rz dowej p acimy du e kwoty. Ka da zmiana, ka dy ruch musi uzyska
akceptacj  i zgod  urz dników. I nagle okazuje si , e 83% automatów do gier jest 
nielegalnych, jak stwierdzi a rzecznik prasowa ministra finansów. To gdzie, pytam si ,
byli celnicy pana Kapicy, gdzie Policja? A mo e powodem gwa townej zmiany 
przepisów jest ch  podniesienia warto ci udzia ów w Casinos Poland, nale cych do 
pa stwowych firm na wyczyszczonym z konkurentów rynku? Pa stwo mo e zrobi ,
co chce, ale nie mo e dziwi  si , e obywatele protestuj , kiedy s  okradani  
w majestacie prawa. Art. 1 polskiej konstytucji mówi, e Polska jest dobrem 
wspólnym wszystkich obywateli. Warto w tym miejscu zapyta , czy aby nie tylko tych 
nale cych do partii politycznych. W kolejnym artykule mówi si , e Polska jest 
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demokratycznym pa stwem prawa. Zapomniano dopisa : i sprawiedliwo ci. Bo to 
PiS-owska filozofia, w której urz d i urz dnik wie zawsze lepiej, a prawo jest po to, 
aby trzyma  za pysk obywateli, i wci  obowi zuje.

Wracaj c do pomys u dop at, pozwol  sobie na porównanie u atwiaj ce
zrozumienie, o co chodzi o w tej sprawie. Co by zrobi  piekarz, któremu nagle jaki
urz dnik kaza by zap aci  od ka dej bu ki 20 groszy dop aty, je eli on na bu ce po 
kosztach i podatkach ma 5 groszy? To, co my licie, co zrobi by ten piekarz, gdyby 
zna  nomen omen pana pos a Chlebowskiego? Skoro ten urz dnik nie wie albo nie 
chce zrozumie , e jednym posuni ciem pióra wysy a ca  bran  piekarzy, jakie  100 
tys. osób, na bruk, odpowiem wam – to co ja. Ten piekarz, gdyby go zna ,
zadzwoni by do pana Chlebowskiego i powiedzia  mu, e jak ta ustawa albo 
rozporz dzenie przejdzie, to jego rz d albo b dziecie... to jego rz d albo b dziecie.... 
b dzie sprowadza  bu ki z Rosji, Niemiec albo trzeba b dzie piec placki w domu, albo 
b d  Polacy jedli podp omyki. A ponadto powiedzia by piekarz: stracicie wp ywy do 
bud etu z naszych podatków i wydacie pieni dze na zasi ki.

Rozumiem, e gdyby rzeczywi cie dzia ania rz du uderzy y w piekarzy, nie 
mieliby cie im za z e ich ewentualne akcje. Ale mnie nie wolno by o zadzwoni  do 
pos a i go przekona  do dobrego rozwi zania, które ratuje bran  i wp ywy do 
bud etu, bo hazard to nie bu ka. Mo e i nie bu ka, ale legalny, podkre lam, legalny 
biznes, którego zasady dzia ania okre li o pa stwo, bior c ode mnie i innych firm 
grube pieni dze za pozwolenia. Czy to nie jest oszukiwanie ludzi? Czy to nie jest 
prawdziwa afera?

Przypomn  wam, e 80% dochodu narodowego w Polsce tworz  prywatne firmy – 
nie urz dnicy, nie pos owie i politycy – prywatne firmy. Manipulacj , jakiej dopu ci
si  Mariusz Kami ski, by o rozpowszechnienie informacji, jakobym próbowa
w sposób bezprawny wp ywa  na kszta t ustawy o grach i zak adach wzajemnych czy 
innych ustaw. Nigdy nie nak ania em adnych osób do podejmowania takich dzia a .
Znam Zbigniewa Chlebowskiego, Miros awa Drzewieckiego oraz Grzegorza 
Schetyn . Nigdy – i mówi  to z ca  stanowczo ci  i przekonaniem – nie namawia em
adnego z nich, ani adnego innego polityka, aby nielegalnie wp ywa  na stanowisko 

prezentowane w sprawie dop at czy te  w jakiejkolwiek innej sprawie ustawowej. 
Rzeczywi cie, czego nie ukrywam, kilkakrotnie w trakcie... kilkakrotnie w trakcie 
rozmów z panem Chlebowskim wyrazi em krytyczne oceny dotycz ce zmian, jakie 
zmierza o wprowadzi  Ministerstwo Finansów. Mój g os sprowadza  si  do 
ostrze enia, pokazania negatywnych dla bran y i Skarbu Pa stwa skutków 
projektowanych zmian. Naturalnym partnerem do tych rozmów by  pose  Chlebowski. 
To, e pan Kami ski postanowi  u y  stenogramów z rozmów na temat decyzji 
administracyjnej, o której ju  mówi em, do zilustrowania zupe nie innej sprawy, nie 
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jest to moja wina. Rozumiem, e w tym przypadku sprawa ta zosta a nag o niona, jako 
e jednym z moich znajomych jest znany polityk z innej ni  pan Kami ski partii 

politycznej. Ja za  sam zajmuj  si  m.in. bran  hazardow , która zawsze kojarzy a si
le. Jednak e, czy rozmowy dwóch znajomych – nawet w przypadku, gdy jedn  z nich 

jest pose  – o przepisach prawa s  rzeczywi cie czym  nielegalnym? Czy deklaracja 
przedstawienia wylicze  sporz dzonych na moje zlecenie jest faktycznie czym  z ym, 
nawet je li ta ustawa mo e powodowa  skutki dla bran y, w której dzia am? Dlaczego 
mia bym nie podeprze  si  w tej sprawie rzetelnymi analizami?

Podczas przes uchania przed komisj  pose  Chlebowski przedstawi  pa stwu
brzmienie art. 20 ustawy o wykonaniu... o wykonywaniu mandatu pos a i senatora.  
Z przepisu tego jasno wynika, e ja mia em prawo przedstawi  swoje zdanie, a pose
Chlebowski mia  obowi zek mnie wys ucha . Od wielu tygodni w prasie oraz na tej 
sali obmalowano mnie jako oszusta, osob , która do wszystkiego w yciu dosz a za 
pomoc  swoich znajomych, dzi ki za atwiactwu oraz wp ywaniu na kszta t prawa  
w pa stwie. Mówiono, e politycy byli na moje posy ki. Ja nikogo nigdzie nie 
posy a em. Niczego nie sprywatyzowa em, nie zrobi em... nie zarobi em na 
pa stwowych przetargach. Do swojego maj tku doszed em ci k  prac . To powód do 
dumy, a nie pot pienia, które jest dzisiaj moim udzia em. To moje firmy daj  prac
setkom ludzi, to z moich podatków op acane s  ekstrawagancje typu agent Tomek czy 
superzabawki dla... do pods uchów z arsena u CBA. 

Przez szereg lat by em zawodnikiem wroc awskiego l ska, najlepszego 
ówczesnego klubu w Polsce. W pó niejszych latach gra em poza granicami kraju. 
Próbowa em swoich si  tak e jako trener w Austrii. Po zako czeniu czynnej kariery 
sportowej, nie chc c rozstawa  si  ze sportem, sta em si  jednym z udzia owców 
klubu sportowego l sk Wroc aw. W sezonie 1999–2000 l sk wywalczy  awans do 
pierwszej ligi, a ja by em chyba pierwszym prezesem, który po sukcesie zrezygnowa
z funkcji szefa zarz du, pozostawiaj c sobie nadal udzia y w klubie. Sytuacja l ska
beze mnie pogorszy a si . W sezonie 2002–2003 klub spad  do trzeciej ligi. St d te
pojawi  si  pomys , aby w celu ratowania klubu po czy  si y z klubem koszykarskim. 
Wtedy pozna em bli ej pana Schetyn , którego wcze niej zna em jako wicewojewod
i którego okazjonalnie kilka razy widzia em na tych samych masowych imprezach. 
Dlatego mia em prawo powiedzie , e zna em go 20 lat, a on móg  stwierdzi , e zna 
mnie od roku 2003. Umowa zawarta mi dzy klubami stanowi a, i  to klub koszykarski 
mia  przej  prowadzenie i zarz dzanie pi k . Taki stan trwa  od 2003 do 2005 r.,  
w którym to roku pi karze awansowali do drugiej ligi i sytuacja w tym klubie si  w 
miar  ustabilizowa a. Wtedy bli sza wspó praca mi dzy klubami usta a. W miar
intensywne kontakty z panem Schetyn  zosta y... sta y si  sporadyczne. Po 2007 r. 
usta y zupe nie, je li nie liczy  jednego spotkania na lotnisku. Potwierdzam, e
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prosi em pana Schetyn  o interwencj  w sprawach przysz o ci l ska. Czy by o to 
nielegalne? Nie, nie by o. Chodzi o o klub, który by  i jest mi bliski, podobnie jak 
panu Schetynie. Ubiegaj c ewentualne pytanie pana Wassermanna, nie by o adnych 
rozlicze  finansowych mi dzy mn  a panem Schetyn , jego on  lub kimkolwiek  
z nim zwi zanych. Nie p aci em za adne zobowi zania pana Schetyny ani pan 
Schetyna nie p aci  za moje zobowi zania. Ka da operacja finansowa w ramach klubu 
by a jawna, wielokrotnie kontrolowana przez s u by skarbowe. Nawet prokurator  
z PRL-owskim do wiadczeniem musi uzna  te fakty. Nic tutaj nie uda si
zmanipulowa , bo dokumenty s  w wielu kopiach sporz dzone przed laty, kiedy nikt 
nie my la , e b dzie musia  t umaczy  si  ze znajomo ci ze mn .

Prasa przedstawi a publicznie stenogramy z rozmowy, któr  wed ug ród a, które 
przekaza o ten materia , mia em odby  w dniu 29 wrze nia 2008 r. z Janem Koskiem 
przed spotkaniem z Grzegorzem Schetyn  na lotnisku. Zgodnie ze stenogramów... 
mówi  w tej rozmowie: Co mam mu w dwóch s owach powiedzie  takiego, co ten, 
ten, co, ba, bo, bo mi S awek przygotowa , ten chudy, ma mi przygotowa  takie 
wyliczanki, co oni tam wyrabiaj  z t  ustaw , e ona jest kompletnie... i nie t dy id .
Pan Kosek odpowiada: Kompletnie... Ale to b d  mia  pó niej. Ja to mówi : Co mam 
mu pokaza  czy da ?

Z rozmowy tej wynikaj  dwa fakty: po pierwsze, id  na rozmow  do kogo , po 
drugie, nie mam ze sob adnych materia ów, kto  mia  je dla mnie przygotowa , ale 
jeszcze nie przygotowa . Powtarzam, to podobno moje s owa ze stenogramu: Ale to 
b d  mia  pó niej.

Prosz  to skonfrontowa  z zeznaniami Mariusza Kami skiego w tej sprawie, 
zezna  on przed komisj : Ryszard Sobiesiak przed wizyt  u Grzegorza Schetyny jest 
dwukrotnie instruowany przez Jana Koska, jak ma rozmawia . Oczywi cie rzecz 
dotyczy ustawy hazardowej. Ma ze sob  15 stron dokumentów, jak mówi przez 
telefon, dotycz cych ustawy hazardowej.

Prosz  mi teraz wskaza , gdzie w nagranej przez CBA rozmowie mówi , e mam 
ze sob  dokumenty dotycz ce ustawy. Mówi  przecie , e takich dokumentów nie 
mam i w chwili spotkania nie b d  mia . Z czego wynika, e chodzi o ustaw
hazardow ? Z czego wynika, e to jest przed spotkaniem z Grzegorzem Schetyn ?
Przecie  to jest wszystko garstwo i konfabulacje. Przecie  nast pnie pan Mariusz 
Kami ski mówi: Po tej rozmowie Ryszard Sobiesiak w rozmowie telefonicznej  
z jednym ze swoich przyjació  mówi, e widzia  si  z Grze kiem. I Grzesiek mówi: 
Wy to zawsze na ostatni  chwil . Czyli rozumiem, e, tak jak to interpretuje, e uzna ,
e sprawa jest trudna, ale nie beznadziejna. Co zatai  Mariusz Kami ski? e cz owiek, 

do którego dzwoni em, to urz dnik stanu cywilnego, cz onek w adz l ska Wroc aw,



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

 - 25 - 25

nie mia  absolutnie nic wspólnego z hazardem. Rozmawiali my o zupe nie innej 
sprawie, powtórz , o zupe nie innej, indywidualnej sprawie mojego rozmówcy. 

Grzegorz Schetyna, mówi c zacytowane przeze mnie s owa, nie odnosi  si  do 
kwestii zmian w ustawie hazardowej. Mamy wi c trzy fragmenty rozmów, które 
rzekomo odby y si  tego samego dnia. adna z nich nie pasuje do pozosta ych. adna 
z nich z osobna b d  te  wszystkie brane razem nie uzasadniaj  tezy o nielegalnym 
lobbingu, postawionych przez Mariusza Kami skiego. I tak jest w ka dym przypadku. 
Poniewa  szanuj  swój czas, nie b d  przytacza  kolejnych oczywistych sprzeczno ci
w zeznaniach pana Kami skiego. Nasuwa si  pytanie, czy pan Kami ski rozumie, co 
czyta, a jak rozumie, czy jest w stanie po czy  w logiczny ci g wi cej ni  dwa 
elementy. Ja mam powa n  w tpliwo . A mo e pan Kami ski czyta  te dokumenty 
po m cz cym wieczorze? Jedno jest pewne, to nie ja mam udowodni  swoj
niewinno , ale pan Kami ski powinien przedstawi  dowody mojej winy. Na takiej 
zasadzie, jak przytoczy em przed chwil , mo na udowodni  wszystko, nawet to, e
dogada em si  z obcymi si ami, e tylko w Ziele cu ma by  zima, a tutaj jest zima  
w ca ej Polsce. Ale brak dowodów na tak  zmow  jest przecie  dowodem na jej 
istnienie, prawda? 

Odnosz  si  natomiast do mojej pasji, jak  jest golf. To dyscyplina  
z niewiadomych dla mnie powodów zosta a ostatnio sprowadzona do gry osób 
zwi zanych ze wiatem przest pczym, okazji do tajnych spotka  i omawiania 
niezgodnych z prawem dzia a . Takie stanowisko, wyra one tak e przez pos ów,
jest krzywdz ce przede wszystkim dla polskich zawodników odnosz cych w tej 
dyscyplinie sukcesy, tak e dla jej popularyzacji w Polsce. Niestety, uprawianie 
sportu w naszym kraju jest czynno ci  podejrzan , a ju  granie w golfa  
w szczególno ci, tymczasem w USA sport ten ma charakter masowy i jest dost pny
dla ka dego. Mo e gdyby politycy cz ciej wchodzili, wychodzili ze swoich 
gabinetów i oddychali wie ym powietrzem, by oby mniej problemów z ich 
decyzjami. Uprawiaj c ten sport, zacz em ucz szcza  tak e na zawody, bra em 
udzia  w turniejach golfowych, gdzie reprezentowa em Polsk . Uzyska em tytu
mistrza wiata amatorów w handicapie 5–10 w 2005 r. By em jako reprezentant 
Polski na mistrzostwach Europy seniorów w golfa odbywaj cych si  w Szwajcarii 
w 2009 r. Spytam, czy jest w tym co  z ego? 

Panie po le Stefaniuk, zapraszam na golfa, na pole golfowe. To nie jest trudny 
sport wymagaj cy wielkich nak adów. Zapewniam, e ludzie w pana wieku cz sto
zaczynaj  swoj  podró  z t  gr .

Moj  pasj  do golfa dziel  z panem Miros awem Drzewieckim. Szkoda, e nie ma 
stenogramów, ile razy rozmawiali my o golfie, ile razy prosi em go, eby zrobi  co
w sprawie wysoko ci podatków gruntowych od pola golfowego, trawa na polu nie 
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s u y produkcji rolnej. Zaznaczam, e nie mam pola golfowego ani udzia u w nim. Nie 
robi em tego dla siebie, ale dla tego sportu.  

Cytowanie wyrwanych z kontekstu cz ci pods uchu moich rozmów ze znajomymi 
i kolegami w prywatnych rozmowach ma w opinii publicznej przedstawi  mnie jako 
osob  moralnie dwuznaczn , yj c  z nielegalnego lobbingu, prowadz c  dzia alno
gospodarcz  na granicy prawa albo poza prawem. To jednak tylko oszczerstwa, które 
nie maj  nic wspólnego z rzeczywisto ci . Prawda o prowadzonej przeze mnie 
dzia alno ci gospodarczej jest taka, e od pocz tku lat 90. realizuj  z du ym 
powodzeniem wiele przedsi wzi  i inwestycji w bran y sportowej czy turystycznej. 
Mog  powiedzie  o sobie, e wywodz  si  ze sportu. Sport ukszta towa  mnie jako 
cz owieka, pozwoli  na zarobienie pierwszych pieni dzy, które z kolei sta y si
motorem nap dowym moich pó niejszych inwestycji. Jako przedsi biorca tak e
kontynuowa em swoj  przygod  ze sportem, inwestowa em w odbudow  i rozwój 
pi karskiego l ska Wroc aw czy o rodka narciarskiego w Ziele cu.

W bran y hazardowej rozpocz em dzia alno  pod koniec lat 80. jako dyrektor 
pocz tkowo w po owie nale cej do spó ki Skarbu Pa stwa, a od 1992 r. jedynego 
pa stwowego kasyna w Polsce w warunkach, gdzie ka da osoba pe ni ca funkcje 
dyrektorskie by a wnikliwie sprawdzana i weryfikowana. W wietle tego zdumiewa 
mnie pomówienie pana Kami skiego, i  pojawiam si  w licznych post powaniach
prowadzonych przez ró ne s u by, e jestem powi zany ze wiatem przest pczym. To 
gdzie by y s u by pa stwowe tak e w czasie dzia ania gierojów z CBA? Skoro jestem 
taki superbandyta, to dlaczego pozwolono mi na chodzenie po wolno ci? Rozumiem, 
e spiskowa wersja rzeczywisto ci zak ada, e op aca em si  skorumpowanym 

urz dnikom, politykom, brawo, 20 lat. Je eli by tak by o, to Polska przypomina aby
Mogadiszu, czyli stolic  Somalii, a nie kraje cz onkowskie Unii Europejskiej. 

Obecnie olbrzymim zainteresowaniem ciesz  si  wszelkie wiadomo ci
przedstawiaj ce moje zwi zki z t  bran , osi gane dochody kasyn, jednak e
przedstawione informacje w tym temacie cz sto sprzeczne s  z rzeczywisto ci
i powoduj  mno enie nieprawid owych i cz sto absurdalnych wyobra e  na temat tej 
sfery dzia alno ci, co powoduje szereg nieprzyjemno ci w moim yciu prywatnym, 
st d te  chcia em poruszy  ten temat.

W pierwszej kolejno ci zaznaczam, i  osobi cie nie jestem udzia owcem adnej ze 
spó ek zwi zanych z hazardem, jednak cz  udzia u w tych spó kach znajduje si
w posiadaniu mojej rodziny. Chodzi tutaj o spó k  Kasyno Polonia i Golden Play, obie 
zarejestrowane w Polsce, p ac  podatki wy cznie do polskiego bud etu. Obecnie 
udzia y w Kasyno Polonia to niespe na 1/5 ca o ciowego pakietu, natomiast w spó ce
Golden Play – 1/3. Kasyno Polonia to 6 kasyn i 4 salony gier, natomiast Golden Play 
zarz dza czterema salonami i 300 automatami. 300 automatów, prosz  pa stwa. Czy 
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to usprawiedliwia tytu y gazetowe „Sobiesiak – rekin hazardu”, w sytuacji gdy wed ug
danych Ministerstwa Finansów jest blisko 60 tys. automatów? Moim zdaniem – nie. 
Komisja posiada dok adne dane o ilo ci podmiotów dzia aj cych na tym rynku oraz 
ich pozycji rynkowej, ale trzeba by o ze mnie zrobi  rekina hazardu, bo inaczej 
historyjka Kami skiego przestawa aby trzyma  si  kupy. 

Jak ju  wspomnia em dzisiaj, w r kach mojej rodziny, nie moich, po sprzeda y
Kasyno Polonia, które mia o miejsce w 2007 r., pozosta o 20% akcji tej firmy. Z samej 
tej transakcji zap aci em samego podatku dochodowego, ja i moja rodzina, oko o
6 mln, które to zosta y odprowadzone do bud etu pa stwa polskiego, a nie 
wyprowadzone na Kajmany, Cypr czy inne raje podatkowe. Teraz zdaj  sobie spraw ,
e pieni dze te by y przeznaczone w cz ci m.in. na moj  inwigilacj  przez okres 

ponad pó toraroczny. Kapita  uzyskany z tej transakcji pozwoli  mi sfinansowa
kolejne inwestycje w Polsce. W Ziele cu wybudowa em m.in. kompleks Szarotka  
i zrealizowa em projekt budowy najlepszej stacji narciarskiej w ramach firmy 
Winterpol. Prawda jest taka, e od 2007 r. bran a hazardowa przesta a by  w centrum 
mojej uwagi. Firma Winterpol jest dzisiaj niekwestionowanym liderem na rynku 
Kotliny K odzkiej. Z naszych us ug korzysta w sezonie tysi ce turystów. Od chwili 
powstania firmy prowadzimy systematyczn  rozbudow  ca ej infrastruktury 
narciarskiej, jednocze nie modernizuj c przyj te do eksploatacji wyci gi. W roku 
2005 w ramach naszych dzia a  powsta a nowoczesna 4-osobowa krzese kowa kolej 
linowa firmy Doppelmayer, lidera na rynku kolei linowych oraz nowy wyci g
orczykowy tej samej firmy w roku 2006. 

W roku 2009 zrealizowali my projekt 6-osobowego wyci gu zlokalizowanego 
tak e w Ziele cu, maj cego podgrzewane krzese ka z przy bicami przeciw niegowymi 
i przeciwdeszczowymi. Zmieni o to poziom us ug w tym rejonie. Dzisiaj Zieleniec jest 
najnowocze niejsz  polsk  stacj  narciarsk . Dzi ki temu polscy tury ci nie musz
wyje d a  za granic , aby móc obcowa  z najwy sz  jako ci  us ug i produktów 
porównywalnych do tych, jakie mo na zobaczy  w zagranicznych kurortach. Dzi ki
tej inwestycji rozpoznawalno  Ziele ca jest du o wi ksza, co przejawia si
w rosn cej liczbie go ci. Nast pi o równie  zwi kszenie atrakcyjno ci terenów z samej 
Kotliny K odzkiej. Czy to jest przest pstwo? Jak twierdzi  k amliwie pan Kami ski,
cytuj : Sobiesiak buduje ten wyci g bezprawnie, wycinane s  150-letnie drzewa – 
prawda, pó  hektara – nie ma adnych zgód, adnych uchwa  rady gminy. Koniec 
cytatu. A jak wygl daj  fakty? By a zgoda ministra ochrony rodowiska, której nic nie 
mog o zmieni , a wyci ciu podlega y, cytuj : drzewostan r bny, 153 lata, z ej jako ci.
Za to, e dosz o do wyci cia drzew – podkre lam, zgodnie z decyzj , ale rzeczywi cie
przed terminem jej uprawomocnienia – zap aci em kar  id c  w setki tysi cy z otych. 
Gdybym mia  chody – pan Wassermann nie s yszy i pó niej nie b dzie wiedzia , co 
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ma zada , jakie pytanie ma zada  – gdybym mia  chody, o które by em oskar ony,
zap aci bym 10% tej kwoty, bo zgodnie z przepisami urz dnicy mogli tak 
zdecydowa . I Kami ski twierdzi, e ja mam chody i pos ów na posy ki. Wolne arty.
Dlaczego pan Kami ski sugerowa , e b d  si  odwo ywa  od tej decyzji, e nie 
zap aci em kary, skoro w chwili, gdy wypowiada  te s owa, pieni dze by y wys ane do 
urz du w ca o ci? Jak nazwa  to inaczej ni  k amstwo w ywe oczy? Je eli przy 
realizacji wyci gu z ama em prawo, to ponios em za to odpowiedzialno . Ale 
przypomn , to najwi ksza inwestycja w tej cz ci kraju, supernowoczesny wyci g.
Prosz  porozmawia  o tej inwestycji z tysi cami ludzi, rodzinami sp dzaj cymi
bezpiecznie zimowe urlopy, z pracownikami zatrudnionymi po kilkana cie godzin 
dziennie. Co roku miliony polskich narciarzy zostawia setki milionów euro w Austrii  
i w Niemczech. Ja walcz  o to, eby zostawiali je w Polsce. Nie jestem politykiem, 
który nie mo e czy  spraw publicznych i prywatnych. Ja mog czy  to, co dobre 
dla kraju, i z w asnym interesem. I zawsze tak post puj . Przyjmuj c logik  pana 
Kami skiego, warto spyta , czy aby za jego atakami na Zieleniec nie stoi lobby 
hotelarzy i w a cicieli wyci gów austriackich i czeskich. 

W Ziele cu zbudowa em równie  kompleks wypoczynkowy na 140 osób. Resort 
Szarotka od wielu ju  lat stanowi jeden z najbardziej nowoczesnych o rodków na 
Dolnym l sku. Posiada on: trzy restauracje, kompleks basenowy, sal  konferencyjn ,
kompleks spa, wszystko po to, eby zapewni  najwy szy standard us ug. Mam 
nadziej , e tak jak dzi ki pracom komisji, a przede wszystkim dociekliwo ci pani 
Kempy praktycznie nie mo na zarezerwowa  stolika w P dz cym Króliku, tak 
równie  te par  chwil na wizji pomo e mi wypromowa  moj  ukochan  inwestycj .
Najlepszy hotel i najlepszy wyci g narciarski w Polsce w Ziele cu w Kotlinie 
K odzkiej – zapraszam. 

Powtarzam, nie jestem gangsterem, bandyt , oszustem czy rekinem hazardu. To 
jest jedno wielkie garstwo pana Kami skiego, któremu by o ono potrzebne, aby mie
kontekst i wiarygodno  przy wszystkich pozosta ych k amstwach i manipulacjach. 
Cz onkowie komisji zadali wielokrotnie panu Kami skiemu pytanie: Jakimi 
dowodami poza urywkami prywatnych rozmów dysponowa  na potwierdzenie tezy, e
dosz o do nielegalnego wywierania wp ywu na nowelizacj  ustawy o grach? Prosz ,
niech kto  mi zacytuje jedn  rzeteln  i prost  odpowied wiadka Kami skiego. Szef 
s u by specjalnej mówi na przyk ad, e dzia a  w oparciu o deklaracj  rzecznika 
prasowego ministerstwa, nie weryfikuj c jego wypowiedzi. I to ma by  s u ba 
specjalna, przecie  to mieszne. Poniewa  pan Kami ski nie ma twardego dowodu, e
istnia  bezprawny lobbing, bo nie ma takich dowodów, to musi stworzy  przynajmniej 
atmosfer  spisku, co mog oby sugerowa , e je eli jest spisek, to równie  by y
nielegalne dzia ania. Dlatego dokonano manipulacji na temat okoliczno ci mojego 
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spotkania z pos em Chlebowskim na cmentarzu. Dla zwolenników tej teorii spiskowej 
miejsce spotkania stanowi kolejny dowód na poparcie tezy, e jest co  podejrzanego  
w moim zachowaniu. Gdyby pan Kami ski siedzia  za czasów inkwizycji, zapewne 
zostaliby my oskar eni o czary i spaleni na stosie. Chc  podkre li , i  gdyby osoby 
powtarzaj ce i komentuj ce ten w tek zechcia y zapozna  si  z tre ci  ca ego zapisu 
pods uchiwanych rozmów, to po ich analizie atwo mog y si  zorientowa , i  zarówno 
cel, jak i przyczyna tego spotkania nie s  tajemnicze. Z panem Chlebowskim 
pocz tkowo umawia em si  na Bielanach Wroc awskich. Jednak e pan pose  chcia
zmieni  godzin  i miejsce spotkania, a nie mog c si  do mnie dodzwoni , poprosi
wspólnego znajomego o przekazanie mi tej informacji. Mieli my si  spotka  na stacji 
paliw w Miros awicach, gdy  ta lokalizacja umo liwia a spotkanie w odpowiadaj cym
panu pos owi terminie. Dzisiaj nie pami tam dok adnie przebiegu tej rozmowy, ale na 
pro b  mojego przyjaciela w tym okresie próbowa em przekona  pana Chlebowskiego 
do zaj cia si  spraw  dzia acza PO w Czorsztynie. Stoj c na stacji, zauwa y em, i
Zbigniew Chlebowski przejecha  obok, zaparkowa  samochód przy cmentarzu i ruszy
w moim kierunku. Skierowa em si  w jego stron . Spotkali my si  przed wej ciem na 
cmentarz. Pan pose  zaproponowa , aby my si  przeszli. Wtedy dowiedzia em si , i
na tym cmentarzu znajduje si  grób zmar ej siostry Zbigniewa Chlebowskiego. 
Nieprawdziw  jest informacja przekazana przez pana Kami skiego, e kluczyli my
mi dzy grobami. Pan pose  poszed  do grobu swojej siostry. Po chwili wrócili my do 
aut. W tym czasie przekaza em mu pro b  w sprawie dzia acza PO, prosz c go  
o interwencj . Szef CBA rozp ta  z tego powodu medialn  nagonk . Dzi  wiem, e
musia . Sposób przedstawienia tej sprawy przez Kami skiego oraz media, nie tylko 
niezgodne z rzeczywisto ci , niepoparte adnym, powtarzam, adnym dowodem,  
a w konsekwencji spowodowa y wiele niepotrzebnych i bolesnych do wiadcze ,
komentarzy, które dotkn y tak e rodzin  Zbigniewa Chlebowskiego. 

Przyznaj , e mia em odwag  by  przeciwko z emu pomys owi wprowadzania 
dop at. Jego realizacja oznacza a straty dla bud etu i dla mojej firmy. Poniewa
przedsi biorcy nie s  idiotami, jak mówi em panu Chlebowskiemu, wszyscy 
w a ciciele zejd  do podziemia lub zamkn  interesy. W takim przypadku, co równie
chyba nie wymaga wy szej wiedzy ekonomicznej, zamiast mie  wi cej o 20% 
rodków z dop at – jak to wynika o z modelu matematycznego pana Kapicy –  

w bud ecie by oby zero rodków, ale to zero oznacza oby utrat  dzisiejszych 
wp ywów. Mieli my odwag  zaproponowa  wyj cie alternatywne – podniesienie 
podatków. To rozwi zanie by oby ta sze, efektywniejsze i prostsze we wprowadzeniu. 
Ale polski urz dnik nie lubi takich rozwi za . Najlepiej jak podatnik nic nie rozumie, 
musi si  pogubi , bo wówczas mo na go ukara , a karanie jest sensem ycia 
urz dników skarbowych, niezale nie od tego, która partia rz dzi.
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Poniewa  du a cz  publikacji w mediach wskazuje, e powy sze wyja nienia
zale no ci ekonomicznych s  zbyt skomplikowane, to postaram si  wyja ni  na 
zapa kach. Mo e b dzie atwiej zrozumie . Bierzemy zapa k  i chcemy podpali
papierosa. Prosz  si  nie obawia , by em sportowcem, nigdy nie pali em, tutaj te  nie 
zapal . Otó  m dry fiskus to jest taki twór, który chce jednocze nie zabra  mi jak 
najwi cej z tej zapa ki – to jest dla fiskusa – ale jednocze nie zostawi  mi tyle, ebym 
móg  jeszcze sobie zapali  papierosa, czyli zachowa  moj  motywacj  do kupowania 
zapa ek i papierosów. Oto zapa ka, czyli przychód w a ciciela automatu do gry. 
Pierwszy kawa ek zapa ki to s  podatki, który od o y em, które musz  zap aci ,
a dzielni celnicy pana Kapicy pilnuj , eby nic nie uciek o. To jest ponad po owa 
przychodu. Z tych rodków buduje si  drogi, szpitale, boiska sportowe czy inne 
rzeczy, o których decyduje rz d i minister finansów. Teraz ami  to, co idzie na 
wygrane. Ta wygrana to jest przyjemno , któr  musi mie  szary cz owiek zwany 
graczem. Inaczej nie przyjdzie i nie wy o y swoich pieni dzy na gr , a wówczas ca y
interes przestaje istnie . U amuj  kolejny kawa ek, to co jest kosztem wytworzenia. 
Pensje, ludzie, wynajem, serwis, obs uga. W skali Polski hazard to setki tysi cy
miejsca pracy rodzin, które z tego yj . I teraz zostaje taki ma y kawa ek, dzi ki 
któremu w a ciciel musi zapali  papierosa. Ma w yciu troch  satysfakcji i w zwi zku 
z tym chce mu si  wstawa  rano, ryzykowa , u era  z urz dnikami, aby wystruga
kolejn  zapa k . I w ca ym biznesie chodzi o to, by tak to si  kr ci o.

Jeden z pos ów: 

Przepraszam.

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Pan Kapica tak napisa  swoj  ustaw , e chcia  mi nie tylko zabra  t  jedn
zapa k , ale odebra  ch  oraz mo liwo ci palenia papierosów. Chcia  wysadzi  naraz 
kilkaset tysi cy ludzi i bud et. Efekty jego pracy s  ju  dzisiaj widoczne na rynku. Za 
kilka miesi cy zacznie si  debata nad szukaniem nowych róde  dla bud etu, bo 
potrzeba pieni dzy na wa ne cele. Pami tajcie, e bud et traci codziennie dziesi tki 
milionów podatków, które od roku 2003 regularnie wp ywa y do kasy pa stwa. Dzisiaj 
przestaj  wp ywa , bo pan Kapica chcia  wprowadzi  g upi przepis o dop atach.
Poniewa  mu si  to nie uda o, wprowadzi  takie przepisy, które de facto oznaczaj
likwidacj  tej bran y.

Musz  w tym miejscu zada  pytanie: Czy pan Kami ski nie rozumia  tego 
mechanizmu, czy te wiadomie oszuka  premiera, pisz c, e bud et straci na 
likwidacji dop at oko o 500 mln z ? Rozumiem, e jego ród em by y materia y
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w gazetach, co jest ujawnione w notatkach CBA. Ale jak mówi  znawcy tematu, 
chyba pan nie wierzy  w to, co pisz  w mediach. 

Odr bnym faktem jest pytanie: Na jakie wp ywy liczy  minister finansów  
w zwi zku z dop atami? Czytaj c kolejne dokumenty, znalaz em ró ne kwoty: 469 mln  
w notatce CBA, 380 mln w jednym z projektów, ale by y te : 250 mln w zeznaniach 
pana Kapicy przed komisj  i 200 mln w zeznaniach pana ministra Rostowskiego. 

Innym dowodem w rozumieniu pana, innym koronnym dowodem w rozumowaniu 
pana Kami skiego opartym na fikcji jest sprawa spotkania z ministrem Drzewieckim 
we wrze niu 2009 r. Faktem jest, e, jad c do Warszawy, zadzwoni em do znajomego, 
z którym mia em gra  w golfa. Zosta em zaproszony na spotkanie, w którym poza 
ministrem bra y udzia  jeszcze inne osoby. Faktem jest, i  na to spotkanie spó ni em 
si  i st d moja rozmowa z ministrem by a bardzo krótka. Odby a si  ju  nie  
w restauracji, gdzie si  wst pnie umawiali my, tylko w hotelu, gdzie pan minister 
spotka  si  ze swoimi go mi. Poprosi em o to spotkanie, bo zale a o mi na 
zainteresowaniu Miros awa Drzewieckiego odbywaj cym si  nast pnego dnia turnieju 
golfowym. Obecno  ministra z pewno ci  podnios aby jego rang .

Chc  w tym miejscu uspokoi  dziennikarza „Dziennika Gazety Prawnej”, na 
amach której znalaz y si  stwierdzenia, jakoby takiego turnieju golfowego nie by o. 

Artyku  ten podpisa  pan, który ju  raz za umieszczenie fikcyjnego wywiadu zosta
og oszony hien  roku. Tekst o turnieju jest kolejnym powodem do tego tytu u. Otó
turniej golfowy, którego rzekomo nie móg  pan znale , odby  si . Osoby, które, 
osoby, którym nie wystarczy s owo, odsy am do oficjalnej strony internetowej  
o turnieju pola golfowego na Lisiej Polanie. O wiadczam ponadto, i  w tym turnieju, 
którego podobno nie by o, zaj em drugie miejsce, mog  dostarczy  zdj cia i kopi
dyplomu.  

Wskazuj , i  minister Kami ski znowu zastosowa  te same schematy, co wy ej
opisywane. Zupe nie normalne spotkanie grupy znajomych odbywaj ce si  w rodku
miasta w hotelu, po wi cone zdarzeniu towarzyskiemu, pan Kami ski dorzuci  do tego 
swoj  nieprawdziw  interpretacj , staraj c si  wytworzy  wra enie tajemniczo ci,
nielegalno ci zwyk ego spotkania. Wskaza  opinii publicznej tak spreparowane fakty 
jako dowód na rzekome nieprawid owo ci w moim post powaniu.  

Jednocze nie w innym miejscu swojego oszuka czego oskar enia twierdzi pan 
Kami ski, e po 25 sierpnia wszystkie kontakty zosta y zerwane. Czy to, e nie 
dzwoni  do kogo  przez jeden, dwa lub trzy dni oznacza, e zrywam z nim kontakty? 
Nie mam po prostu powodu do rozmowy. Jak b d  mia  interes, zadzwoni .

Kolejn  ju  manipulacj  Mariusza Kami skiego by o przedstawienie mnie jako 
przest pc , osob  finansuj c  zorganizowane grupy przest pcze. Protestuj  przeciwko 
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ka demu s owu wypowiedzianemu przez Mariusza Kami skiego. Stwierdzam 
jednoznacznie, i  przedstawione przez szefa CBA oceny i wnioski maj  charakter 
oszczerstw, pomówie  i nie polegaj  na prawdzie. 

Kim jest Ryszard Sobiesiak wed ug Kami skiego? Twierdzi on, e ju  w po owie
lat 90. interesuj  si  mn  Urz d Ochrony Pa stwa, a ja jestem podejrzewany o pranie 
brudnych pieni dzy i o korupcj . Ca y czas ma si  moj  skromn  osob  interesowa
Policja w zwi zku z moimi intensywnymi kontaktami ze zorganizowanymi grupami 
przest pczymi o charakterze zbrojnym. Przepraszam. 

Pan Kami ski oskar a mnie o zwi zki z osob  skazan  na wieloletnie wi zienie za 
kierowanie w a nie tak  grup . Mówi, e by  szefem ochrony kasyna Ryszarda 
Sobiesiaka. Mariusz K. ten zeznaje, e w zeznaniach wiadka koronnego zosta em
scharakteryzowany jako sponsor przest pców. Pan Mariusz K., z w a ciwym sobie 
przekonaniem mówi dalej, i  ja uciek em z kraju, tak jak teraz, przed wymiarem 
sprawiedliwo ci. To te pseudoinformacje i pseudorewelacje, to stek bzdur  
i nikczemnych pomówie . Przypominaj  dowcip o radiu Erewa  i rozdawanych 
samochodach na Placu Czerwonym w Moskwie. Tyle e nie samochody, a rowery, nie 
rozdaj , tylko kradn  i nie w Moskwie, a w Leningradzie. Reszta si  zgadza, panie K. 

Faktem jest, e prowadzi em kasyno od pocz tku lat 90. W tym okresie by em
wielokrotnie sprawdzany pod ka dym wzgl dem przez Ministerstwo Finansów  
i podleg e s u by. Sprawdzono moje kontakty, zeznania podatkowe, ród a
posiadanych pieni dzy. Za ka dym razem otrzymywa em niezb dne do dzia alno ci
w bran y dokumenty wiadcz ce o mojej nienagannej opinii. Nikt nigdy nie zg asza
jakichkolwiek zastrze e . W czasie mojej dzia alno ci w bran y hazardowej 
zatrudnia em wiele biur ochrony, poniewa  pa stwo polskie takiej ochrony nie by o
w stanie zapewni . Jednym z w a cicieli takiego licencjonowanego przez pa stwo
i kontrolowanego przez Policj  biura by  cz owiek, który pó niej zosta  skazany. Na to 
adnego wp ywu jednak nie mia em. Tak jak i inni klienci tej firmy ochroniarskiej. Po 

wyroku ani ten cz owiek, ani jego firma nie pracowali ju  dla mnie, a z tego wynika 
sposób rozumowania w tej sprawie pana Kami skiego. Jemu ukradli, on ukrad , na 
pewno jest zamieszany w spraw  kradzie y. Na tym polega  mia o tzw. 
sponsorowanie przeze mnie, jak twierdzi pan Kami ski, grupy przest pczej. Ja nigdy 
nie by em podejrzewany, nie przedstawiono mi adnych zarzutów w jakiejkolwiek 
sprawie kryminalnej, a w szczególno ci prania brudnych pieni dzy i korupcji. 

Jedyny wyrok, jaki zosta  orzeczony w mojej sprawie, to ten z roku 2008. 
Zosta em skazany na podstawie pomówie  oszusta, bez uwzgl dnienia ca o ci
materia u dowodowego oraz sugerowanych przeze mnie ekspertyz. Ów oszust po 
wyj ciu z aresztu uciek  za granic , gdzie przebywa  równie  w czasie prowadzonego 
post powania. Nie pojawi  si  na sprawie, a ja jestem skazany. Do skazania 
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wystarczy o jedno zeznanie z o one przed prokuratorem, jego sms do jego ony, i
dostanie ode mnie 10 tys. z . Mia em rzekomo da apówk  za co , czego nie zrobi em,
bo nie by o mnie wówczas w Polsce. Kowal zawini , Cygana powiesili. Trafi em na 
swojej drodze na nieuczciw  osob , która z nieznanych mi do dzi , niewyja nionych 
przyczyn bezpodstawnie mnie oskar y a. Z o y em skarg  do Europejskiego 
Trybuna u Praw Cz owieka w Strasburgu.  

Teraz chcia bym przedstawi  moj  wersj  zdarze  na temat manipulacji Mariusza 
Kami skiego, który próbowa  wmówi  premierowi, i  podobno w sposób nielegalny 
za atwia em prac  córce. Faktem jest, e prosi em znajomych, w tym m.in. pana 
Drzewieckiego, o pomoc w znalezieniu ciekawej pracy dla niej. Minister Drzewiecki 
poza przyj ciem i pochwaleniem CV mojej córki nic w tej sprawie nie zrobi . Gdy 
pojawi o si  og oszenie o konkursie w totalizatorze, moja córka z o y a odpowiednie 
dokumenty i zamierza a zgodnie z obowi zuj c  procedur  wzi  udzia  w konkursie. 
Wycofa a si , gdy okaza o si , e ja jestem przeszkod , poniewa  zajmuj  si
hazardem. S  na mnie donosy i nazwisko moje mo e by  przeszkod  w ubieganiu si
o t  funkcj . Dla pana Kami skiego owe donosy oznaczaj  przeciek o akcji CBA. Dla 
mnie by y one codzienno ci  pracy w hazardzie. Niestety cz  osób pracuj cych w tej 
bran y wierzy w cudown  moc likwidowania konkurentów przy pomocy donosu. 
Przez te lata napisano ich na mój temat wiele. W swoich wywodach pan Kami ski 
dawa  do zrozumienia, e chcia em opanowa  totalizator, a nie pomóc w zdobyciu 
pracy przez córk . To k amstwo. Od kiedy wspieranie ambicji zawodowych dzieci  
i pro by o pomoc w znalezieniu ciekawej pracy s  przest pstwem?  

Przedstawione powy ej okoliczno ci zosta y zmanipulowane przez Mariusza 
Kami skiego w celu wprowadzenia w b d premiera oraz opinii publicznej. Szef CBA 
demonizuj c moje poczynania zwi zane z przes aniem CV mojej córki ró nym
osobom, stworzy  nieprawdziwe wra enie, e oto mamy do czynienia z dzia aniem
nielegalnym. Dzia ania te pos u y y Mariuszowi Kami skiemu do uzasadnienia 
wygodnej dla niego tezy o s u alczym stosunku niektórych urz dników pa stwowych 
do mojej osoby. O wiadczam kategorycznie, i  dzia ania osób publicznych na rzecz 
mojej córki ograniczy y si  wy cznie do deklaracji pomocy, za którymi nie posz y
adne realne czyny. Teraz jakbym w sposób nielegalny b d  nieetyczny pomaga

swojej córce w znalezieniu pracy – teza nie jest poparta adnymi dowodami. Jedyne, 
czym dysponuje Mariusz Kami ski, s  jego w asne insynuacje i pomówienia.

Kolejne k amstwo Mariusza Kami skiego wymagaj ce wyja nie  to rzekome 
informacje na temat stosowania przeze mnie techniki kontrobserwacji oraz ucieczce  
z kraju. Nie by o dla mnie adn  nowo ci , i  jestem legalnie i nielegalnie 
pods uchiwany przez wiele lat pracy w bran y hazardowej. Jak ju  wspomnia em, to 
nie s  spotkania czy kontakty z panienkami z dobrych domów. Wydaje mi si , e
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s uchaj c wiadka, cz onek komisji pan Zbigniew Wassermak… pan Zbigniew 
Wassermann, przepraszam, uleg  tej taktyce, bo recenzuj c zeznania wiadka 
Kami skiego, mówi: mówimy o tych samych osobach, o tych samych mechanizmach, 
o tych samych prze o onych, o tym samym celu dzia ania. To jest po prostu… 
wszystko na to wskazuje, e mamy do czynienia ze zorganizowan  grabie  maj tku
narodowego, dlatego to jest wa ne. Czemu mia y s u y  takie oskar enia, zw aszcza
w kontek cie mojej osoby, panie Wassermann? Powtórz : nigdy nie uczestniczy em
w prywatyzacji czy relacjach biznesowych ze Skarbem Pa stwa. Sumiennie p aci em
olbrzymie podatki. To na czym mia em… to na czym mia a polega  ta zorganizowana 
grabie , jaki maj tek chcia em ukra ?

Informuj , e przed wakacjami w 2009 r. wymieni em swój aparat telefoniczny, 
poniewa  si  psu . Myli si wiadek Kami ski, e korzysta em z tzw. bezpiecznego 
telefonu. Ja mia em sta y numer, a nowy numer otrzyma em wraz z aparatem 
telefonicznym przy zakupie, w zwi zku z awari  starego aparatu telefonicznego. Od 
wielu lat mam dwa telefony ró nych sieci. Taka sytuacja gwarantuje dost p do sieci.

Wielokrotnie wiadek Kami ski tak kategorycznie stwierdza: Ryszard Sobiesiak 
znika z Polski i do tej pory go nie ma. To jest wiedza w a ciwa panu Kami skiemu.
Informuj , i  z racji swoich zaj  bardzo cz sto wyje d am z Polski na d u ej.
Przebywam w Polsce od dnia 4 stycznia 2010 r. W dniu 6 stycznia 2010 by em
przes uchiwany przez Prokuratur  Okr gow  w Warszawie, w czasie którym wiadek 
Kami ski insynuowa , jakobym uciek  z kraju. Faktycznie przebywa em w Polsce. 
Pytam, jaki jest cel takich k amliwych twierdze  o mojej ucieczce z kraju. Odpowied
jest chyba prosta. Pan Kami ski ju  wie, e kolejny raz skompromitowa , wywo uj c
afer , skompromitowa  si , której nie ma, wprowadzaj c Komisj ledcz  i opini
publiczn  w b d, wi c jedyne co pozostaje, to przedstawienie Ryszarda Sobiesiaka 
jako pospolitego przest pc , wroga publicznego numer jeden, osob , z któr  nie 
powinno… nie powinien zna  si  przeci tny obywatel, a có  dopiero pos owie. 
Pomówienia, nikczemne k amstwa kierowane przez pana Kami skiego znajd  swój 
epilog w s dzie, gdzie skierowa em spraw  o ochron  mojego dobrego imienia.

Tak zwana sprawa Czorsztyna, przywo ywana jako kolejny dowód s u alczo ci
polityków wobec mojej skromnej osoby, to nie wiem, czy art, czy tylko zwyk a
g upota i nieuctwo. Pomyli  si  panu… pomyli y si  panu Kami skiemu stenogramy. 
Znam Lecha Janczego, cz onka PO, powiedzia em: widzia em go w yciu mo e dwa 
razy. Prosi  mnie o pomoc w kontakcie z politykami z Warszawy. Nie wiem 
dok adnie, o co chodzi o, nie dopytywa em si , wiem tylko, e by o to zwi zane z tym 
okr giem wyborczym. Jednak e próby po czenia telefonicznego pozostawione by y
bez adnej reakcji. Poprosi  mnie, abym spróbowa  umówi  go na spotkanie z którym
z pos ów i t  pro b , i z t  pro b  zwróci em si  do Zbigniewa Chlebowskiego. 
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Sprawa ta nie mia a bezpo rednio zwi zku z jak kolwiek inwestycj  podejmowan  na 
tym terenie przeze mnie czy inne osoby, a jedynie dotyczy a pro by umówienia 
spotkania z pos em Platformy. To chyba nie jest przest pstwo. Podsumowanie zezna
wiadka Kami skiego, wydaje si , najtrafniej uj  pan pose  Stefaniuk: ko cz wa . Ja 

dodam od siebie: wstydu oszcz d .

Zaprzeczam, i  Marcin Rosó  wraz z on  i te ciem sp dzi  ferie w moim o rodku 
w Ziele cu. To niby drobna ró nica, ale pan Marcin Rosó  by  w o rodku Szarotka 
dwa dni wraz ze swoim koleg . Nieprawd  jest, i  jego… za jego pobyt zap aci  mój 
syn. Pan Kami ski k amie celowo, e by a to jakby forma podzi kowania za 
za atwienie wycinki drzew w Ministerstwie rodowiska.  

Szczytem k amstw i wprowadzenia Komisji ledczej i opinii publicznej w b d jest 
stwierdzenie wiadka pana Kami skiego, i  mia em z panem Koskiem doprowadzi
do wstawiania automatów do gier na stacjach benzynowych nale cych do firm, 
spó ek Skarbu Pa stwa. Nigdy nie podejmowa em adnych – podkre lam: adnych – 
dzia a  w tym zakresie. Nie s  mi znane okoliczno ci, aby te  pan Kosek podejmowa
jak  aktywno  w tym kierunku.  

Jad c tu do pa stwa… odpowiem jeszcze na pytanie, które dzisiaj, na zarzuty, 
które dzisiaj us ysza em w mediach. Chcia em równie  powiedzie , i  nigdy nie 
planowa em za o enia firmy budowlanej na potrzeby „Orlików”. Tak  k amliw
informacj  us ysza em dzisiaj w wiadomo ciach.

W moim wyst pieniu poruszy em i odwo a em si  do wszystkich wa nych 
tematów, które budzi y kontrowersje. Nie mam najmniejszych z udze , e to 
cokolwiek zmieni. Dla tych, którzy wydali ju  wyrok, moje s owa pozostan  oboj tne,
dla nich mój dzisiejszy wyst p b dzie tylko przygrywk  do kolejnej serii wywiadów  
i komentarzy, w których bezkarnie mo na ur ga  ludziom, logice i faktom, wa ne jest 
zdobycie kilku punktów popularno ci albo urwanie ich konkurentowi. Dla dora nej
korzy ci politycznej niektórzy z was próbuj  przedstawi  mnie jako szwarccharakter,  
a potem doklei  do swoich przeciwników politycznych i ich utopi . Jednak prosz  nie 
liczy  na to, e dam wam satysfakcj , mo liwo  poni ania mnie insynuacjami  
i pytaniami sugeruj cymi, w których jeste cie zaiste mistrzami. I to, e amiecie
procedury, nie ma znaczenia ani dla was, ani dla waszych rozmówców, bo oni s
z waszego wiata, ja nie. Nie rozumiem i nie akceptuj  sytuacji, w której dla 
osi gni cia zak adanego celu pods uchuje si  moje rozmowy z adwokatem. To jest 
naruszenie podstawowych standardów pa stwa prawa. Dlatego nie dam wam okazji, 
eby cie zamiast pyta  mogli wyg asza  wyroki zaoczne i komentarze polityczne. 

Mam do wyboru: albo uczestniczy  w tym czarnym kabarecie, jak opisa  t  komisj
pan pose  Wassermann w jednych z programów, albo zachowa  resztki godno ci.
By em w tej sprawie przes uchany jako wiadek przez prokuratur . Stawi em si  na 
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wezwanie komisji. Pan Kami ski mówi , i  toczy si  kilka spraw, w których jestem  
w kr gu podejrze . Dlatego korzystaj c z przys uguj cego mi uprawnienia zawartego 
w art. 11c ustawy trzy… ust. 3 ustawy o komisji, sk adam formalny wniosek  
o przes uchanie mnie w dalszej cz ci na posiedzeniu zamkni tym. Publiczna pogarda 
dla mojego nazwiska jest ju  faktem. Nie chc  pozwoli  na powtarzanie si  tej 
sytuacji. Jako obywatel Rzeczypospolitej mam gwarantowane prawo do ochrony 
mojego dobrego imienia, imienia mojej rodziny. Prezentowane przeze mnie 
wypowiedzi nie mog  by  przedmiotem niezgodnego z prawem wykorzystywania lub 
manipulowania. Powtarzaj ce si  przecieki do mediów, tak e z akt b d cych
w posiadaniu komisji, nierzetelne komentowanie moich wypowiedzi z o onych
w prokuraturze s  ewidentnym naruszeniem moich uprawnie  wynikaj cych
z przepisów procedury karnej. Podkre lam: mimo licznych insynuacji staj  przed 
komisj  jako wiadek, a nie oskar ony. Domagam si  respektowania moich praw.  

Dzi kuj  za uwag  i prosz  o przerw .

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Og aszam pó  godziny przerwy.  

Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

Przepraszam, panie przewodnicz cy, a w tym… 

Przewodnicz cy:

Tak, prosz .

Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

…jest zawarty wniosek formalny pana Sobiesiaka. Czy on b dzie teraz rozpoznany 
czy po przerwie? 

Przewodnicz cy:

Po przerwie poinformujemy.  

Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

Dzi kuj .
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Przewodnicz cy:

Wznawiam posiedzenie. 

Prosz  pa stwa, przypomn , e wiadek z o y  wniosek, aby przes uchano go na 
posiedzeniu zamkni tym, powo uj c si  na art. 11c ust. 1 pkt 3, czyli eby 
przes uchano go na posiedzeniu zamkni tym, je eli tre  zezna  mog aby narazi  na 
ha b  osob  wezwan  lub osob  dla niego najbli sz  w rozumieniu art. 115 § 11 
Kodeksu karnego. 

W tej sprawie podejmuje decyzj  przewodnicz cy. Z tym, e s  to te decyzje, co 
do których mo e wnie  sprzeciw zarówno wiadek, jak i ka dy z cz onków komisji. 
Je eli taki sprzeciw zostanie wniesiony, wtedy ten wniosek jest poddawany pod 
g osowanie przez wszystkich cz onków komisji i decyduje ca a komisja. Za chwil
powiem, jak  decyzj  podj em, ale chc  jeszcze pa stwa poinformowa , e zwa y em 
tutaj dwie rzeczy. Pierwsze, niew tpliwie trudn  sytuacj wiadka, który zeznaje pod 
presj  mediów. Przypomn , e posiedzenie zamkni te to jest takie, w którym nie ma 
osób postronnych, zarówno dziennikarzy, jak i innych obserwatorów, ale to nie jest 
posiedzenie niejawne. Je eli decyzja komisji by aby, e przechodzimy w tryb 
zamkni ty, to wtedy obradujemy, e tak powiem, we w asnym gronie, ale stenogram  
i protokó  z tego posiedzenia oczywi cie by yby jawne. Rozumiej c t  presj  i to, e
na pewno posiedzenie zamkni te by oby bardziej komfortowe i dla wiadka, i by
mo e dla cz onków komisji zadaj cych pytania, jednak bior  pod uwag  równie  to, e
swobodna wypowied wiadka zosta a wyg oszona jednak w obecno ci kamer  
i w obecno ci mediów, i na posiedzeniu otwartym. W zwi zku z tym oddalam wniosek 
wiadka o zarz dzenie posiedzenia zamkni tego.

Czy do tej mojej decyzji jest sprzeciw? 

Ju , momencik, momencik, bo nie w czy em panu mikrofonu. 

Prosz .

Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

Zg aszamy sprzeciw, panie przewodnicz cy, z kilku powodów. Ju  po tym 
wst pnym… 

Przewodnicz cy:

Prosz  o uzasadnienie. 



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

 - 38 - 38

Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

…wys uchaniu pana Sobiesiaka ukaza y si  ju  niekorzystne komentarze. 
Codziennie w wielu mediach przedstawia si  rodzin  i pana Sobiesiaka w sposób 
skandaliczny. I chcemy tego unikn . I mamy nadziej , e komisja chce wyja ni
spraw , a nie prowadzi  show telewizyjny. I to jest g ówne nasze przes anie, eby
w warunkach… My mamy wiadomo , e to jest pod protokó  jawny, ale warunki 
inne, umo liwiaj ce swobodne wypowiadanie si wiadkowi. Tak, e odwo uj  si  do 
sk adu komisji, prosz  o uwzgl dnienie tego wniosku. 

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

W zwi zku z tym poddaj  pod g osowanie ten wniosek. 

Ale w jakim trybie? Nie chcia bym teraz dyskusji wywo ywa .

Pose  Zbigniew Wassermann: 

W sprawie formalnej. 

Przewodnicz cy:

Prosz , w sprawie formalnej pan pose  Wassermann. Mam nadziej , e to b dzie 
sprawa formalna. 

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Panie przewodnicz cy, ja my la em, e pan na to zwróci uwag , bo ja mam przed 
sob  komentarz do ustawy o komisji ledczej. Z tre ci komentarza dotycz cej art. 11c 
ust. 1 pkt 3 wynika, e przepis ten chroni wiadka, osoby najbli sze przed nara eniem
na ujawnienie okoliczno ci, które mog  przynie  im wstyd, ujm  albo doprowadzi
do utraty tzw. dobrego imienia. I wtedy chodzi o uchronienie wiadka od takich 
skutków. I ten przepis pozwala na ochron  przed publicznym ujawnianiem faktów  
z ycia intymnego i osobistego wiadka lub osób dla niego najbli szych. Nie znajduj
tutaj powodów, eby w jakimkolwiek zakresie widzie  zagro enie dla tak okre lonych 
dóbr. A chc  przypomnie , e zasad  podstawow  dzia ania komisji jest zasada 
jawno ci. Dlatego my l , e warto te  i na to zwróci  uwag , kiedy… 

Przewodnicz cy:

Przepraszam, panie po le. To nie by a sprawa formalna, bo ona nie dotyczy a ani 
trybu g osowania, ani sposobu g osowania. To by o odniesienie si  do uzasadnienia do 
wniosku. 
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Ja bym chcia  jednak ten wniosek podda  pod g osowanie.

W zwi zku z tym poddaj  pod g osowanie wniosek wiadka o przes uchanie jego 
dalsze na posiedzeniu zamkni tym.

Kto jest za tym wnioskiem, prosz  podnie  r k  do góry.

Nie ma g osów za. 

Kto jest przeciw, prosz  podnie  r k  do góry.

Dzi kuj .

Kto si  wstrzyma , prosz  podnie  r k  do góry.

Dzi kuj .

Nie ma g osów za, 5 g osów przeciw, 2 g osy wstrzymuj ce.

W zwi zku z tym stwierdzam, e wniosek nie zosta  przyj ty.

W tej sytuacji przychodzi nam przej  do zadawania pyta  i odpowiedzi. 

Przypomn , e pytania b dziemy zadawa  zgodnie z dotychczasowym trybem, tak 
jak w poprzednich pytaniach. 

I dzisiaj rozpoczyna zadawanie pyta  pan pose  Urbaniak. 

Prosz , panie po le.

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

Dzi kuj  bardzo. 

Czy podtrzymuje pan zeznania z o one w prokuraturze? 

Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

Prosz  o uchylenie, panie przewodnicz cy, tego pytania. 

Przewodnicz cy:

Poprosz  o krótkie uzasadnienie, dlaczego go mam uchyli .

Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

Przes uchanie w prokuraturze to nie podlega ujawnianiu na zewn trz. Nie mo e
wiadek mówi  o tym, co mówi  w prokuraturze. 

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

To nie by o pytanie o to, o czym mówi , tylko czy podtrzymuje. 
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Przewodnicz cy:

Rozumiem, e podtrzymuje pan wniosek o uchylenie tego pytania. 

Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

Tak, podtrzymuj .

Przewodnicz cy:

Uchylam to pytanie, bo i tak nie spodziewam si  odpowiedzi.  

Prosz  o nast pne pytanie. 

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

Kiedy pozna  pan pana Grzegorza Schetyn ?

Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

Prosz  o uchylenie tego pytania, panie przewodnicz cy. Powo uj  si  tutaj na 
wyrok Trybuna u Konstytucyjnego i uzasadnienie do tego wyroku. Szerzej nie b d
komentowa . To samo si …

Przewodnicz cy:

Ale prosz  mo e uzasadni , bo to jest pytanie o fakt. 

Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

Tak. Powo uj  si  na wyrok trybuna u. To s  prywatne sprawy pana Sobiesiaka. 
Nie musi o nich mówi  publicznie. 

Przewodnicz cy:

Tak, ale one s …

Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

Bardzo precyzyjnie móg bym przeczyta , panie przewodnicz cy, w jakiej sytuacji 
mo e odmówi . To jest klasyczny przyk ad.

Przewodnicz cy:

Gdyby pan zacytowa  ten… 
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Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

Dobrze.

Przewodnicz cy:

…ten przepis wyroku Trybuna u Konstytucyjnego, ebym móg  si  nad tym 
zastanowi .

Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

To jest wyrok z 22 wrze nia 2006 i do niego jest komentarz: Wezwanie  
w charakterze wiadków osób prywatnych jest mo liwe, jednak e pod warunkiem, e
przedmiotem badania komisji by yby dzia ania ministrów i innych osób, co do których 
istnieje podejrzenie, e ulegli ewentualnym nieuprawnionym wp ywom stwierdzonym 
ze strony osób prywatnych lub przedsi biorców. Ustalenia dotycz ce nielegalnego 
wp ywania przez osoby fizyczne lub przedsi biorców mog  by  wówczas 
weryfikowane tylko w trybie procesowym przez prokuratur , a nast pnie przez s d.

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

No, zdecydowanie ma pan racj , e taka jest sentencja, ale równie  komisja ma, 
komisja równie  ma prawo dochodzenia prawdy w zakresie, które jest obj te jej 
post powaniem. W zwi zku z tym odmawiam uchylenia tego pytania.  

Prosz  o odpowied  na to pytanie. 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Panie po le, nie mam nic wi cej do dodania w tej sprawie. Wszystko 
powiedzia em ju  w swojej mowie przedwst pnej. Dzi kuj .

Przewodnicz cy:

Pan pose  Urbaniak. 

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

Ile razy w latach 2008–2009 spotyka  si  pan z panem wicepremierem Grzegorzem 
Schetyn ?
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Pan Ryszard Sobiesiak: 

Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. 

Przewodnicz cy:

A czy móg by pan lub pe nomocnik uzasadni , w jakim trybie pan odmawia 
odpowiedzi na pytanie, czy… 

Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

Powo uj c si  na prowadzone 182 K.p.k., wysoki s dzie, to jest, panie 
przewodnicz cy: Jest, obawia si , s  prowadzone post powania. To wszystko we 
wniosku o wy czenie jawno ci jest zawarte. I b dzie to… 

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Prosz  o nast pne pytanie. 

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

Co by o przedmiotem rozmowy pana z panem Grzegorzem Schetyn  na lotnisku 
we Wroc awiu? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Ju  powiedzia em, nie mam nic wi cej do dodania w tej sprawie. 

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

A dlaczego przed rozmow  na lotnisku z panem Grzegorzem Schetyn  rozmawia
pan z panem Janem Koskiem? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Wyja ni em ju  te sprawy w mowie przedwst pnej. Odmawiam, nic wi cej nie 
powiem. 

Przewodnicz cy:

Przepraszam, panie po le. Ja mam pytanie do biura legislacyjnego, bo zgodnie  
z art. 11c ust. 1 pkt 1 i 2 wiadek ma prawo odmowy zezna , ale te powo anie si  na 
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Kodeks post powania karnego, wed ug mnie, tutaj nie powinno mie  zastosowania. 
Ale nie jestem pewien, w zwi zku z tym bardzo prosz  biuro legislacyjne o pomoc. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Lewandowski: 

Maciej Lewandowski, biuro legislacyjne. 

Otó …

Jeden z pos ów: 

Ale nic nie s ycha , no. 

Przewodnicz cy:

Przepraszam, nie s yszymy. Bli ej mikrofon prosz , bli ej ust. Jest gwar na sali  
i dlatego s abo s yszymy. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Lewandowski: 

Wi c oczywi cie tutaj bezpo rednio na K.p.k. nie sposób si  powo a , dlatego e
mamy art. 11c, który jest lex specialis w stosunku do K.p.k., a K.p.k. stosuje si  tylko 
subsydiarnie, w momencie, kiedy ta ustawa nie reguluje pewnych kwestii. I art. 11c 
daje mo liwo  odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania wiadkowi tylko  
w sytuacji powo ania si  na art. 11c ust. 1 pkt 1 tego przepisu, to znaczy, kiedy 
wiadek stwierdzi, e odpowied  na to pytanie mog aby wywo a , mog aby grozi  mu 

odpowiedzialno ci  za przest pstwo lub przest pstwo skarbowe. Natomiast en bloc 
mo liwo  odmowy zezna  tutaj, naszym zdaniem, nie wyst puje, dlatego e wiadek 
nie jest w podobnej sprawie osob  podejrzan . Nie ma przedstawionych zarzutów,  
w zwi zku z tym nie mo e odmówi  en bloc w ogóle zezna . Mo e tylko rzeczywi cie
uchyli  si  od odpowiedzi na poszczególne pytania w takiej sytuacji, jak mówi to  
o tym pkt 1, czyli kiedy uzasadni, e grozi mu odpowiedzialno  karna w przypadku 
odpowiedzi na to pytanie. W sytuacji, kiedy oczywi cie komisja uzna, e te odmowy 
s  bezpodstawne, wiadka, mo e wyst pi  do s du okr gowego o ukaranie kar
porz dkow wiadka. Dzi kuj .

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

W zwi zku z tym podtrzymuj  te swoje wcze niejsze decyzje. 

Prosz , w dalszym ci gu zadaje pytania pan pose  Urbaniak. 
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Pose  Jaros aw Urbaniak: 

Prosz  pana, w rozmowie z 29 wrze nia z panem Janem Koskiem mówi pan, e
niejaki S awek ma przygotowa , ten chudy S awek, przygotowa  jakie  wyliczanki.  
O jakie wyliczanki chodzi? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie mam nic wi cej do dodania w tej sprawie.

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

Czy to znaczy, e pan nie wie, o jakie, czy nie pami ta, o jakie wyliczanki chodzi? 
Pan w s owie wst pnym nie wyja nia , o jakie wyliczanki chodzi. 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Ogólnie wszystko ju  powiedzia em w s owie wst pnym.

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

Gdyby pan powiedzia  wszystko, to nie zadawa bym pyta .

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. 

Przewodnicz cy:

Panie mecenasie, obawiam si , e pan b dzie musia  uzasadni  t  odmow
odpowiedzi na pytanie. 

Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

Dobrze.

Panie przewodnicz cy, tak jak tutaj biuro legislacyjne, si  zgadzam. wiadek
obawia si , no, taka jest sytuacja. Ja ju  powtarzam, e pan Kami ski, ale nie tylko, 
wielokrotnie  w mediach, e prowadzone jest szereg post powa . wiadek mo e si
obawia , e, by  mo e, w krótkim czasie czy zarzuty b d  postawione jakie ...
I obawia si , e te odpowiedzi mog  jego lub cz onków jego rodziny poci gn  do 
odpowiedzialno ci karnej. Tak to uzasadniam. To komisja uzna, czy to jest 
usprawiedliwione, czy nie. 
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Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Prosz , pan pose  Urbaniak zadaje pytania. 

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

W jakich okoliczno ciach pozna  pan pana Marcina Roso a?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie mam nic wi cej do dodania w tej sprawie. 

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

Ale pan w s owie wst pnym nic nie mówi  o znajomo ci z panem Marcinem 
Roso em, to trudno, eby dodawa  do niczego. Mo e pan by nakre li  nam jednak 
charakter znajomo ci z panem Roso em.

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Odpowiem albo na tajnym posiedzeniu, albo przed prokuratur  lub s dem. 

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

Panie przewodnicz cy, poprosz  o 10 minut przerwy. 

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

10 minut przerwy.    

Przewodnicz cy:

Wznawiam posiedzenie.  

Prosz , pytania zadaje pan pose  Urbaniak.  

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

W jaki sposób chce pan oczy ci  siebie i swoj  rodzin  z oszczerstw, jak pan 
powiedzia  w s owie wst pnym, je li nie chce pan odpowiedzie  na adne moje 
pytanie? 



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

 - 46 - 46

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Jak ju  powiedzia em, w prokuraturze i przed s dem.  

Przewodnicz cy:

Czy to znaczy, e pan sk ada wniosek o uchylenie si  od… e pan chce si  uchyli
od odpowiedzi w trybie art. 11c ust. 1 pkt 1? 

Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

Tak.

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Tak.

Przewodnicz cy:

W zwi zku z tym, poniewa  pan ju  wcze niej uzasadnia , to ja ten wniosek 
oddalam. Mo e pan wnie  sprzeciw do ca ej komisji. Czy pan, czy pe nomocnik, bo 
to jest proceduralne.

Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

Znaczy, podtrzymujemy dotychczasow  nasz  opini  w tej sprawie, e s
podstawy do odmowy.  

Przewodnicz cy:

Czyli rozumiem, e jest sprzeciw wobec mojej decyzji. W zwi zku z tym poddaj
wniosek o uchylenie si  od odpowiedzi na pytanie, je eli udzielenie mog oby narazi
osob  wezwan  lub osob  dla niej najbli sz  w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu 
karnego na odpowiedzialno  za przest pstwo lub przest pstwo skarbowe, pod 
g osowanie.  

Kto jest za uwzgl dnieniem tego wniosku, prosz  podnie  r k  do góry.   

Kto jest przeciw?

Dzi kuj .

Kto si  wstrzyma ?

6 g osów za, 1 g os wstrzymuj cy.

Wniosek zosta  oddalony. 

W zwi zku z tym prosz  odpowiedzie  na to pytanie.  
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Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie mam nic wi cej do dodania.

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Prosz  nast pne pytanie.  

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

W tej turze dzi kuj  bardzo, panie przewodnicz cy.

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Pan marsza ek Stefaniuk.

Pose  Franciszek Jerzy Stefaniuk: 

Ja na wst pie chcia em panu podzi kowa  za zaproszenie na golfa. Tylko chcia em
dopyta : Czy ja móg bym ze sob  zabra  Jaros awa Kaczy skiego?  

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Oczywi cie.

Pose  Franciszek Jerzy Stefaniuk: 

Bo on taki al wyra a , e te  nie gra w golfa. 

No, zaczynamy rozmawia … Pan w swoim o wiadczeniu zada  takie pytanie, kto 
jest dobrym, a kto z ym urz dnikiem. Ja chcia bym kilka s ów na ten temat 
powiedzie , bo w a nie my l , e zadaniem, przynajmniej w moim przekonaniu, 
zadaniem komisji ledczej nie jest tylko kogo  postawienie w kategoriach 
niepozytywnych, tak jak cz sto by o w doniesieniu rodków masowego przekazu, ale 
ukazanie kogo , e kto  dzia a  w dobrej wierze czy kto  po prostu funkcjonowa
zgodnie z liter  prawa itd. I nasze pytania cz sto maj  charakter dociekliwo ci, a nie 
z o liwo ci. Tak e chcia bym uprzedzi  pana, e ka de pytanie ma w swoim 
podtek cie dwie mo liwo ci, ale w jakich kategoriach zostanie pan w wietle
odpowiedzi na to pytanie postawiony, to zale y tylko po prostu od pana. Ja to tak 
rozumiem, próbuj c zadawa  pytania.
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I przechodz c do tre ci pyta , chcia bym zapyta . Z materia ów, którymi 
dysponuje komisja, e mi dzy 15 a 25 sierpnia kilka razy pan kontaktowa  si
telefonicznie z przewodnicz cym klubu parlamentarnego Zbigniewem Chlebowskim. 
Co by o przedmiotem tych rozmów? Pan w ogólnym swoim o wiadczeniu mówi
o wszystkim. To o wiadczenie – dostali my wydruk – zawiera 23 strony, ale  
w naszym ci gu docieka  po prostu potrzebne s  precyzyjne pytania, eby potem w 
tym zestawieniu odpowiedzi mo na by o wyci gn  jakie  wnioski.  

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Panie po le, nic wi cej nie wymy l  na to, odpowiadaj c na to pytanie.

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Rozumiem, e jest to taki sam wniosek, jak poprzednio? Dobrze, ja… 

Pose  Franciszek Jerzy Stefaniuk: 

To czy pan, ja chcia em zapyta …

Przewodnicz cy:

Przepraszam, panie marsza ku, momencik. 

Chcia bym t  procedur  te  zachowa . W zwi zku z tym oddalam ten wniosek. 
Czy jest sprzeciw do tego mojego oddalenia?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie mam nic wi cej do powiedzenia.

Przewodnicz cy:

Nie ma wniosku o oddalenie tego mojego sprzeciwu. W zwi zku z tym prosz
odpowiedzie .

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Panie przewodnicz cy, powiedzia em, e wi cej nic nie powiem na ten temat.  

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Prosz  o nast pne pytanie.



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

 - 49 - 49

Pose  Franciszek Jerzy Stefaniuk: 

To ja chcia em zapyta , czy pan tak ze mn  b dzie rozmawia , jak z panem pos em
Urbaniakiem. 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Panie po le…

Pose  Franciszek Jerzy Stefaniuk: 

Czy to pytanie te  pan oddala? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

eby przyspieszy  prac  tej komisji, to ja zaproponuj , eby my sko czyli obrady, 
bo tak b d  odpowiada  dzisiaj ca y dzie .

Pose  Franciszek Jerzy Stefaniuk: 

Panie przewodnicz cy, ja nie chc  zm czy wiadka i dlatego rezygnuj
z dalszych pyta , poniewa  one nie maj  sensu.  

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Prosz , pani pose  Kempa. 

Pose  Beata Kempa: 

Dzi kuj , panie przewodnicz cy.

Prosz wiadka, prosz  odpowiedzie  na pytanie: Czy planowa  pan usun  pana 
ministra Kapic  z urz du, czy planowa  pan, krótko mówi c, prowokacj  wobec pana 
Kapicy?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Wszystko napisa em w mowie przedwst pnej.

Przewodnicz cy:

Rozumiem, e jest to równie  wnioskiem o uchylenie si  od odpowiedzi na 
pytanie. Ja ten wniosek oddalam.  

Czy jest sprzeciw do tego mojego oddalenia? 
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Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

Nie ma. 

Przewodnicz cy:

Nie ma.

W zwi zku z tym prosz  o odpowied .

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie mam nic wi cej do dodania.

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Prosz  o nast pne pytanie.

Pose  Beata Kempa: 

Prosz wiadka, czy na skutek jakichkolwiek pana inspiracji dosz o kiedykolwiek 
do spotkania pomi dzy panem Drzewieckim a panem Schetyn ? Czy pan prosi  o takie 
spotkanie, eby panowie si  spotkali?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Powiedzia em ju , e nic wi cej nie powiem.

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Traktuj  to jako wniosek o uchylenie si  od odpowiedzi na pytanie. Oddalam ten 
wniosek.  

Czy jest sprzeciw do mojej decyzji?

Nie ma.

Prosz  w zwi zku z tym o odpowied  na to pytanie.

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Panie przewodnicz cy, powiedzia em, e ju  odpowiedzia em na to pytanie.
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Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Prosz  o nast pne pytanie.

Pose  Beata Kempa: 

Prosz wiadka, w zdaniu wst pnym, w o wiadczeniu wst pnym, mówi  pan  
o opiniach i analizach, które jak dobrze zrozumia am, je li zrozumia am le, to prosz
mnie poprawi , ale mówi  pan o analizach, które wskazywa yby na to, e dop aty,
czyli rozwi zanie, które mia o by  zawarte w projekcie ustawy o grach i zak adach
wzajemnych, nie b dzie rozwi zaniem korzystnym dla bud etu pa stwa. Czy pan 
dysponuje takimi analizami? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Tak.

Pose  Beata Kempa: 

A prosz  powiedzie . Na czyje zlecenie zosta y te analizy wykonane? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie mam nic wi cej do powiedzenia.

Pose  Beata Kempa: 

A czy wiadek mo e powiedzie , kto te analizy, kto tych analiz dokona .

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie mog  powiedzie .

Pose  Beata Kempa: 

A czy wiadek mo e na potrzeby komisji takie analizy przekaza ?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Tak.

Pose  Beata Kempa: 

To rozumiem, e wiadek nie mo e powiedzie  kto. Czy nie pami ta wiadek, kto 
te analizy wykona ?
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Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie, nie mog  powiedzie , tylko nie chc  powiedzie .

Pose  Beata Kempa: 

Ale wiadek jest wiadomy tego, e je li te analizy, o te analizy poprosimy,  
a wiadek nam te analizy udost pni, no to i tak b dzie wiedz  powszechn , kto analizy 
sporz dzi .

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Odmawiam odpowiedzi na to pytanie.  

Przewodnicz cy:

Rozumiem, e jest to odmowa, ta odmowa jest wnioskiem o uchylenie si  od  
odpowiedzi na pytanie w trybie art. 11c ust.1 pkt 1. W zwi zku z tym ja ten wniosek 
oddalam. 

Prosz  o odpowied  na pytanie.  

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Ju  odpowiedzia em, panie przewodnicz cy.

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Prosz  o nast pne pytanie.

Pose  Beata Kempa: 

Dzi kuj , panie przewodnicz cy.

Czy wiadek te analizy przekazywa  panu przewodnicz cemu Chlebowskiemu? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Pani pose , wi cej nic nie powiem. 

Pose  Beata Kempa: 

Prosz wiadka, czy wiadek spotyka  si  z panem ministrem ówczesnym 
Miros awem Drzewieckim w Ministerstwie Sportu i Turystyki? 
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Pan Ryszard Sobiesiak: 

Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. 

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Rozumiem, e jest to równie  wniosek o uchylenie si  od odpowiedzi na pytanie. 
Ja ten wniosek oddalam.  

Czy jest sprzeciw od mojej decyzji?

Nie ma.

W zwi zku z tym prosz  o odpowied  na pytanie. 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie mam nic wi cej do powiedzenia. 

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Prosz  o nast pne pytanie. 

Pose  Beata Kempa: 

Prosz wiadka, dlaczego tak naprawd … Mo e inaczej. Jakie by y prawdziwe 
powody ubiegania si  pa skiej córki o stanowisko cz onka zarz du Totalizatora 
Sportowego?

Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

Prosz  o uchylenie tego pytania, panie przewodnicz cy.

Przewodnicz cy:

Prosz  o uzasadnienie. 

Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

Przedmiotem obrad szanownej komisji jest – dok adnie okre l  – zbadania 
przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizuj cych ustaw  o grach i wzajemnych. 
I na tej podstawie uwa am, e to nie ma zwi zku z tym procedowaniem to pytanie. 
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Przewodnicz cy:

No, nie ma zwi zku i e wykracza poza zakres badania naszej komisji. 

Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

Poza zakres…, tak. 

Przewodnicz cy:

W zwi zku z tym, e komisja zdecydowa a, e jednak ten w tek b dzie bada ,
w zwi zku z tym, moim zdaniem, to nie wykracza poza zakres dzia ania komisji  
i oddalam ten wniosek. 

Prosz  o odpowied  na pytanie. 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. 

Przewodnicz cy:

Traktuj  to jako wniosek o uchylenie si  od odpowiedzi na pytanie i oddalam ten 
wniosek.  

Czy jest sprzeciw od mojej decyzji? 

Nie ma. 

Prosz  o odpowied .

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Panie przewodnicz cy, powiedzia em, e ju  odpowiedzia em.

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Prosz  o nast pne pytanie. 

Pose  Beata Kempa: 

Prosz wiadka, czy by a ekonomiczna podstawa do ubiegania si  pa skiej córki o 
prac ? Nie wiem: Czy na przyk ad by a bezrobotna? 
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Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

Prosz  o uchylenie, równie  wynika z wyroku trybuna u. Takie pytanie powinno 
by  uchylone, moim zdaniem. Ja ju  to uzasadnienie czyta em.

Przewodnicz cy:

Prosz  jeszcze przytoczy , który to jest punkt tego uzasadnienia. Prosz  go 
zacytowa  najlepiej. 

Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

Generalnie, panie przewodnicz cy, tak jak czyta em, ja to powtórz , e wtedy 
tylko reakcje wiadków mog  by  badane, je eli dotycz  ministrów, osób publicznych, 
je eli te dzia ania by y nieuprawnione, i tylko kontaktów z tymi osobami. No, tak jest 
wyra nie w uzasadnieniu do tego wyroku. 

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Rzeczywi cie jest jakie  uzasadnienie, ale poniewa  w dotychczasowej procedurze 
naszej komisji na te, t  spraw  si  zajmowali my i na takie pytanie inni wiadkowie
odpowiadali, na podobne pytania inni wiadkowie odpowiadali, w zwi zku z tym 
oddalam ten wniosek.  

Prosz  o odpowied  na pytanie. 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Panie przewodnicz cy, powiedzia em, e nie odpowiem ju  na adne pytanie. 

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Rozumiem, e jest to równie  wniosek w trybie art. 11c ust. 1 pkt 1. Oddalam ten 
wniosek. 

Prosz  o odpowied  na pytanie. 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie mam nic wi cej do powiedzenia. 
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Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Prosz  o nast pne pytanie. 

Pose  Beata Kempa: 

Prosz wiadka, prosz  powiedzie : Czy znane s  panu powody, dla jakich pana 
córka zrezygnowa a z ubiegania si  o stanowisko w zarz …, cz onka zarz du
totalizatora, pomimo i  przesz a pomy lnie pierwszy etap kwalifikacyjny, 
post powania kwalifikacyjnego a decyduj ca rozmowa mia a odby  si  26 sierpnia? 
Czy panu znane s  powody? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

B dzie pani mia a mo liwo  zadania tego pytania mojej córce w przysz ym 
tygodniu.

Pose  Beata Kempa: 

Ale… Mo na, tak? 

Przewodnicz cy:

Prosz .

Pose  Beata Kempa: 

Ale czy pan rozmawia  z córk  na ten temat, jakie s  powody? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie mam nic wi cej do dodania. 

Przewodnicz cy:

Przepraszam, biuro legislacyjne.

Prosz  bardzo. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Piotr Podczaski: 

Panie przewodnicz cy, to znaczy, dobrze by by o, eby jednak dopyta wiadka,  
z jakiego konkretnie punktu art. 11c ust. 1 sk ada wniosek, to znaczy, czy to jest 
wniosek z punktu 1, gdzie odmawia odpowiedzi na pytanie ze wzgl du na ewentualn
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odpowiedzialno  karn  gro c  w razie odpowiedzi, czy te  jest to punkt 7, gdzie 
wiadek uznaje, e pytanie jest sugeruj ce, nieistotne lub niestosowne. Dlatego e to 

u atwi oby, znaczy, procedura jest podobna oczywi cie pó niej, natomiast u atwi oby
to procedowanie komisji. Dzi kuj .

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Prosz , pani pose .

Pose  Beata Kempa: 

Prosz wiadka, ja zada am pytanie, czy pan rozmawia  z córk  na ten temat, pyta
pan o powody wycofania. A chc  teraz wiadka zapyta : Czy mia  pan wiedz
o jakich  donosach, które s  na pana do jakich  bli ej nieokre lonych gremiów pisane? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Wszystko by o w rodku mojego wyst pienia.

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Prosz  o sprecyzowanie, czy pan odmawia udzielenia odpowiedzi na pytanie… 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Odmawiam, odmawiam odpowiedzi na to pytanie. 

Przewodnicz cy:

…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 si  od odpowiedzi na pytanie. 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Tak, panie przewodnicz cy, w punkcie 1c. 

Przewodnicz cy:

Art. 11c, panie pe nomocniku? 
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Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

Punkt 1. 

Przewodnicz cy:

Punkt 1. Ust p 1 punkt 1.  

Oddalam ten wniosek. 

Prosz  o odpowied  na to pytanie. 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie mam nic wi cej do dodania. 

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Czy min  czas na zadawanie pyta , pani pose ?

Prosz , pan pose  Wassermann. 

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Dzi kuj .

Prosz wiadka, ta sprawa ma tak e charakter zdarzenia o charakterze korupcyjnym. To 
wynika z przedmiotu ledztwa wszcz tego przez prokuratur . Tego typu zdarzenia s
zdarzeniami bez ladowymi i tak naprawd  mo na je próbowa  rozwik a  albo wyja ni
w nich prawd  w oparciu o materia y operacyjne, takie jak billingi, jak stenogramy  
z pods uchów, dowody niekwestionowane w polskim prawie karnym. Dlatego ja nie b d
pana prosi  o oceny, o fakty, tylko odwo am si  do tych cz ci stenogramów, które mo na
u ywa  i nie komentowanych tylko wypowiadanych. 

W zwi zku z tym chcia em zapyta  pana: Czy pan zna  panów, z którymi 
rozmowy s  prowadzone w tych stenogramach, pana Zbigniewa Chlebowskiego 
przewodnicz cego komisji finansów i przewodnicz cego klubu Platformy pana 
Miros awa Drzewieckiego, który jest ministrem sportu, by  ministrem sportu  
i turystyki i pana by ego wicepremiera Grzegorza Schetyn ?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Panie po le, nie mam nic wi cej w tej sprawie do dodania. 

Przewodnicz cy:

Rozumiem, e jest to wniosek o uchylenie si  od odpowiedzi, czyli punkt 1, tak? 
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Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

Tak.

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Tak.

Przewodnicz cy:

Oddalam ten wniosek.

Prosz  o odpowied .

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Odpowiedzia em ju  w mowie przedwst pnej.

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Prosz , panie po le.

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Prosz wiadka, czy ten rodzaj znajomo ci z tymi osobami móg  dawa  powody do 
oczekiwania od nich pomocy w sprawach dotycz cych procesu uchwalania ustawy  
o grach i zak adach wzajemnych oraz pewnych dzia a  maj cych charakter decyzji 
administracyjnej?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Panie po le, wszystko ju  powiedzia em.

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Mog  dalej? A wi c odwo uj  si  do tre ci tego dokumentu, który, z którego 
wynika, e 10 marca pan prowadzi  rozmow  telefoniczn  z panem Koskiem i u y
pan okre lenia, mówi c o Mirku, Grze ku i Zbyszku: bo przecie e my si  na co
umówili. Czy to by a umowa dotycz ca tych okoliczno ci, o których zapyta em
w poprzednim pytaniu, czyli prac nad ustaw  w zakresie dotacji i pomocy w decyzjach 
administracyjnych? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. 
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Przewodnicz cy:

Rozumiem, e jest to uchylenie si  od odpowiedzi na pytanie w trybie art. 11 c ust. 1. 
Z takim wnioskiem pan wyst pi . Ja ten wniosek oddalam. Nie przychylam si  do tego 
wniosku.  

W zwi zku z tym prosz  o udzielenie odpowiedzi. 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Panie przewodnicz cy, nie mam nic wi cej do dodania. 

Przewodnicz cy:

Prosz , panie po le.

Pose  Zbigniew Wassermann: 

W dniu 17 maja dosz o do pa skiego spotkania z panem ministrem Drzewieckim 
w jego domu w odzi. Pan relacjonowa  przebieg tego spotkania panu Koskowi, 
telefonuj c do niego. Mówi  pan, e trzeba przygotowa  plan i przekaza  go 
cz owiekowi Mirka, który to poprowadzi. Czy móg by pan powiedzie , jakiego 
rodzaju mia  by  to plan, czego dotyczy  i kim by  cz owiek Mirka? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. 

Przewodnicz cy:

Rozumiem, e jest to na podstawie art. 11 c ust. 1 wniosek o uchylenie si  od 
odpowiedzi na pytanie. Oddalam ten wniosek.  

Prosz  o odpowied .

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Panie przewodnicz cy, nie mam nic wi cej do dodania. 

Przewodnicz cy:

Prosz , panie po le.

Pose  Zbigniew Wassermann: 

W dniu 22 maja, ja mówi  ca y czas o 2009 r., pan rozmawia  równie  z panem 
Janem Koskiem i stwierdzi  pan, e minister Kapica w Internecie wypisa , bo wycofa
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projekt 11 maja. Pan mia  odpowiedzie , e: to ju  nie ma o czym rozmawia , panie 
prezesie, za atwione. Czy to by  ten oczekiwany sukces w sprawie dop at?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Panie po le, nie b d  odpowiada  na pytania zwi zane z pods uchami pana 
Kami skiego, które nie oddaj  w ca o ci sprawy. Dzi kuj .

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Rozumiem, e jest to uchylenie si  od odpowiedzi w trybie art. 11 c ust. 1 pkt 1. 
Oddalam ten wniosek.

Prosz  o odpowied .

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Panie przewodnicz cy, nie mam nic wi cej do dodania. 

Przewodnicz cy:

Prosz , panie po le.

Pose  Zbigniew Wassermann: 

W dniu 6 lipca 2000 r. rozmawia pan telefonicznie z panem Sykuckim, który 
informuje pana – to jest pan S awomir Sykucki – mam na r kach pismo o wycofaniu 
si  Drzewieckiego z dop at. W tym samym dniu rozmawia pan z Janem Koskiem, 
informuj c go, e jedzie do Zbyszka, i dodaj c: Dla twojej informacji ten drugi 
wycofa  si  z 10%. Czy mówi pan o tym pi mie pana ministra Drzewieckiego, które  
w efekcie spowodowa o, e Ministerstwo Finansów podj o decyzj  o wycofaniu  
z ustawy zapisów o dop atach?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Panie po le, ju  panu odpowiedzia em w poprzednim pytaniu na to pytanie.  

Pose  Zbigniew Wassermann: 

W dniu 10 marca, eby spraw  dop at wyczerpa , rozmawia pan ze Zbigniewem 
Chlebowskim. Pyta pan go, czy... eby Grze ka zarazi  t  spraw , tu u y  pan s owa,
o którym nie ma powodu publicznie mówi . Pan Chlebowski panu odpowiada: Ja ci 
powiem szczerze, Rysiu, ja ju  nie mam si y sam walczy  z tym wszystkim. Jakby 
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Grzegorz, Mirek troch  pomogli. Przecie  wiesz, biegam z tym sam. Blokuj  t
spraw  dop at od roku. To wy cznie moja zas uga.

Czy pan rozmawia  po tej rozmowie z panem Drzewieckim albo z panem 
Schetyn , eby spróbowa  ich sk oni  do pomocy panu Chlebowskiemu? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. 

Przewodnicz cy:

Rozumiem, e jest to uchylenie si  od odpowiedzi na pytanie w trybie art. 11 c ust. 
1 pkt 1. Ja do tego wniosku si  nie przychylam.  

W zwi zku z tym prosz  o odpowied  na to pytanie. 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Panie przewodnicz cy, nie mam nic wi cej do dodania. 

Pose  Zbigniew Wassermann: 

W dniu 10 marca odbywa si  pa ska kolejna rozmowa pomi dzy... z panem 
Koskiem. Ona dotyczy rozporz dzenia ministra Kapicy z 24 marca 2009 r., bardzo 
wa nego, dlatego e to rozporz dzenie daje instytucjom kontrolnym mo liwo
cis ego kontrolowania dzia alno ci automatów niskowygraniowych poprzez 

uniemo liwienie kumulowania wygranych i osi gania na nich wygranych o... znacznie 
przekraczaj cych stawk  ni  ustaw  dopuszczanych i kontrolowania poprzez wymóg 
zak adania plomb przy ka dorazowym dost pie do tych automatów. A szereg kontroli 
przeprowadzonych na tych urz dzeniach pokazuje, e one by y przeprogramowywane, 
e mo na na nich by o w ten sposób uzyskiwa  wygrane nawet rz du 20 i wi cej

tysi cy z otych. Pan mówi, e sk... syn Kapica bierze apówy, nie chce dobrze dla 
pa stwa, ale Mirek spotka si  za chwil  z Grze kiem i si  dogadaj . Rozporz dzenie
trzeba wycofa  i je uchyli .

I kolejna pa ska rozmowa z tym samym rozmówc  w tym samym dniu. Stwierdza 
pan, e najlepiej b dzie wyrzuci  ministra i t  jego dyrektork , e trzeba blokowa
dop aty na wszystkie mo liwe sposoby: Ty si  zajmij tymi dwoma. Powiedz im, e
sprawa jest powa na. Zbyszek nie mo e nic, je li nie wespr  go Grzesiek i Mirek.

Czy to by a próba prowokacji w stosunku do ministra Kapicy? 
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Pan Ryszard Sobiesiak: 

Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. 

Przewodnicz cy:

Rozumiem, e jest to odmowa w trybie art. 11 c ust. 1 pkt 1. Oddalam ten wniosek.

Prosz  o udzielenie odpowiedzi. 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie mam nic wi cej do dodania w tej sprawie. 

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Czas na zadawanie pyta , panie po le, min .

Prosz , pan pose  Neumann. 

Pose  S awomir Neumann: 

Ja mam jedno w a ciwie pytanie. Czy na te pytania, które pad y, lub podobne,  
w trybie niejawnym odpowiedzia by pan nam? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie zrozumia em pytania pana. 

Pose  S awomir Neumann: 

Czy na takie pytania lub podobne, które by pad y w trybie zamkni tym, by pan 
komisji odpowiedzia ?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Tak.

Pose  S awomir Neumann: 

Nie mam wi cej pyta .

Przewodnicz cy:

Ja w tej turze te  nie zadaj  pyta .

Prosz , pan pose  Ar ukowicz.
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Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Zanim przyst pi  do zadawania pyta , prosz  biuro legislacyjne o udzielenie mi 
informacji, jakie konsekwencje mo e ponie wiadek, prosz  jeszcze raz o udzielenie 
informacji, precyzyjnie, jakie konsekwencje mo e wiadek ponie  za uchylanie si
od... nieuzasadnione uchylanie si  od odpowiedzi. 

Przewodnicz cy:

Prosz  biuro legislacyjne. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Piotr Podczaski: 

Panie po le, szanowni pa stwo, no, te konsekwencje wynikaj  z art. 12 ustawy  
o sejmowej komisji ledczej. Ten artyku  przewiduje, e komisja mo e zwróci  si  do 
S du Okr gowego w Warszawie z wnioskiem o zastosowanie kary porz dkowej. Te 
kary porz dkowe to: kara pieni na w okre lonej przez... S d tutaj musia by okre li
wysoko  tej kary, a w konsekwencji, w przypadku uporczywego uchylania si  od 
odpowiedzi na pytanie, tak e kara aresztu. Ale to jest pozostawione do decyzji S du
Okr gowego w Warszawie, który t  kar  okre li.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Prosz  biuro legislacyjne o udzielenie mi jeszcze odpowiedzi, zanim przyst pi  do 
zadawania pyta , jaka jest maksymalna wysoko  kary, wysoko  kary porz dkowej,
któr  mo e na o y  s d w przypadku nieuzasadnionego uchylania si  od odpowiedzi 
na pytania? 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Piotr Podczaski: 

Maksymalna wysoko  aresztu czy...? 

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Kary pieni nej.

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Piotr Podczaski: 

Pieni nej? To jest, wed ug nasz... tego, co mam... to jest wysoko  do 10 tys. 
z otych, natomiast kara aresztu do 30 dni. Ale to zale y od tego, co s d w tej sprawie 
postanowi.
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Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Czyli odmowa sk adania... nieuzasadniona odmowa sk adania zezna  w naszym 
pa stwie mo e wiadka kosztowa  maksymalnie 10 tys. z otych w zale no ci od tego, 
jak  decyzj  podejmie s d. Czy ja dobrze pana zrozumia em?

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Piotr Podczaski: 

Tak, panie po le, z tym, e jest to, chcia bym zwróci  uwag , e jest to kara, kara 
porz dkowa, nie jest to kara za przest pstwo.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Kara porz dkowa.

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Piotr Podczaski: 

Tak.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

O tym mówi . Kosztuje to 10 tys. z otych. Maksymalnie. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Piotr Podczaski: 

Maksymalnie. 

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Mo e kosztowa  te  3 tys. 

Prosz wiadka, mam do pana pytanie. Sk d pan jecha  na spotkanie ze 
Zbigniewem Chlebowskim na cmentarzu w Marcinowicach? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

(...)

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Panie przewodnicz cy, prosz  o zastosowanie procedury. 

Przewodnicz cy:

Rozumiem, e jest to... e jest to uchylenie si  od odpowiedzi w trybie art. 11c  
ust. 1 pkt 1. Ja ten wniosek oddalam.  

Prosz  o udzielenie odpowiedzi na to pytanie. 
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Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie mam nic wi cej do dodania w tej sprawie. 

Przewodnicz cy:

Prosz , panie przewodnicz cy.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Ile razy w sierpniu 2008 r. spotyka  si  pan ze Zbigniewem Chlebowskim? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. 

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Panie przewodnicz cy, prosz  o zastosowanie procedury. 

Przewodnicz cy:

Panie pe nomocniku, rozumiem, e jest to... e jest to uchylenie si  od odpowiedzi 
na pytanie w trybie art. 11c ust. 1 pkt 1? 

Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

Tak.

Przewodnicz cy:

Tak. Oddalam ten wniosek.  

Prosz  o odpowied  na pytanie. 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Panie przewodnicz cy, nie mam nic wi cej do dodania i prosz  o przerw .

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Przyjmuj  ten wniosek. 10 minut przerwy.  
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Przewodnicz cy:

Wznawiam posiedzenie. 

Prosz , pan pose  Ar ukowicz. Prosz , panie przewodnicz cy.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Prosz wiadka, 10 marca 2009 r. w rozmowie z Janem Koskiem stwierdza pan 
nast puj ce s owa: Trzeba wypier... pani  dyrektor. Co pan mia  na my li i któr  pani
dyrektor? 

Przewodnicz cy:

Prosz  o spokój. 

Prosz .

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Panie po... Panie po le, nie przypominam sobie takiej rozmowy. 

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

10 marca, 10 marca rozmawia pan z ministrem Drzewieckim. Stwierdza pan: Ten 
idiota podpisa  rozporz dzenie. Kogo pan uwa a za idiot  i o jakim rozporz dzeniu 
pan mówi ?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam tego, panie po le.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Tego samego dnia rozmawia pan z Janem Koskiem i stwierdza pan, e: Skur... 
bierze apówy. Jaki skur... i za co apówy?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Panie po le, nie wiem, o czym pan mówi. 

Przewodnicz cy:

Panie przewodnicz cy...
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Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Mówi  o stenogramach... 

Przewodnicz cy:

Przepraszam, panie przewodnicz cy, prosz  szerzej stosowa  te kropki. 

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Pan przewodnicz cy pozwoli, e b d  samodzielnie podejmowa  decyzje o ilo ci
kropek, które stawiam w s owach. 

To s  pana s owa ze stenogramów z analizy jawnej CBA. Tego samego dnia 
stwierdza pan, e: Ten ch... nie chce dobrze dla pa stwa. Kto jest ch...? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie przypominam sobie takiej rozmowy. 

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

W tej samej rozmowie stwierdza pan: Albo oni ze mn  w ch... graj , albo nie 
wiem, bo przecie e my si  kiedy  na co  umówili. Kto z panem gra w ch... i na co 
si  pan z kim umówi ?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Panie po le, nie wiem, o czym pan mówi. 

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Mówi , panie, panie, prosz wiadka, o stenogramach z analizy CBA  
z pods uchów za o onych na pa ski telefon. Pytam pana: Kto z panem gra w ch...  
i z kim pan si  umawia  na cokolwiek? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Panie po le, nie pami tam. 

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

10 marca w rozmowie ze Zbigniewem Chlebowskim stwierdza pan, pyta pan: Czy nie 
nale a oby Grze ka zarazi  t  spraw , bo oni to rozp... Jakiego Grze ka i co rozp...? 
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Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie wiem, o czym pan mówi. 

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Zbigniew Chlebowski 10 marca mówi do pana: Ja ci powiem szczerze, Rysiu, ja 
ju  nie mam sam si y walczy  z tym wszystkim. Jakby Grzegorz, Mirek troch
pomogli mi. Przecie  wiesz, biegam z tym sam, blokuj  te sprawy dop at od roku. To 
wy cznie moja zas uga. Uwierzy  pan Zbigniewowi Chlebowskiemu? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam tych stenogramów. Nie mam nic do powiedzenia. 

Przewodnicz cy:

Czas si  ko czy, panie po le.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Czy zamierza pan pomóc w wyja nieniu tej sprawy? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Tak.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Kiedy i gdzie? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Powiedzia em ju  wcze niej: Na posiedzeniu zamkni tym albo w prokuraturze  
i przed s dem.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Ko cz c, w s owie wst pnym stwierdzi  pan, e jest pan uczciwym biznesmenem, 
porz dnym cz owiekiem, który w Stanach Zjednoczonych by by chwalony. 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Tak.
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Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

To czego si  pan wstydzi? Czemu pan nie chce powiedzie  tu w wietle kamer  
i w wietle oczu widzów, e by o wszystko dobrze? 

Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

Panie przewodnicz cy, je eli mo na.

Przewodnicz cy:

Tak.

Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

wiadek wielokrotnie ju  o tym mówi . Pan pose  pewnie czyta. Codziennie s
dziesi tki k amliwych artyku ów szkaluj cych rodzin wiadka. Codziennie. Dzisiaj 
te . I to jest powód. 

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Panie mecenasie, odk ammy to w takim razie. 

Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

No, na tej komisji chcieli my na posiedzeniu zamkni tym. Nie uda o si . No, 
obawia si . Ma prawo, panie po le.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Dzi kuj , panie przewodnicz cy.

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .
Pan pose  Urbaniak. 

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

Czy spotka  si  pan 4 sierpnia 2008 r. z panem Koskiem i z panem Chlebowskim 
w hotelu Bielany pod Wroc awem?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam, panie po le. Nie wiem. 
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Pose  Jaros aw Urbaniak: 

Czy cz sto wy cza pan swój telefon komórkowy w czasie rozmów? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Prawie zawsze. I nie po aferze, tylko przed afer . Mam na to wiadków.

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

Czy spotka  si  pan z Miros awem Drzewieckim w hotelu Radisson? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Gdzie si  spotyka em, nie pami tam, nie wiem. 

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

W jednej z pana rozmów z panem Zbigniewem Chlebowskim padaj , pada s ynne
sformu owanie: Na 90% za atwimy. Co za atwimy i czy by o za atwione na 100%? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Panie po le, nie znam kontekstu ca ej rozmowy. Nie znam wcze niejszych 
rozmów. Nie wiem, o co chodzi. 

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

Pan tutaj staje przed komisj , eby w a nie nam ten kontekst przedstawi .

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam, panie po le.

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

Jakie sprawy próbowa  pan za atwi  przez pana Zbigniewa Chlebowskiego? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam, panie po le.

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

Ale cz  z nich jest w pana s owie wst pnym, to jednak co  pan pami ta.
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Pan Ryszard Sobiesiak: 

Poza tymi, które udzieli em w s owie wst pnym, nie pami tam reszty. 

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

Ile razy go ci  pan w domu u pana Miros awa Drzewieckiego? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam, panie po le.

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

A czy kiedykolwiek by  pan tam go ciem?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Prosz ? Jeszcze raz. 

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

Czy kiedykolwiek by  pan tam go ciem?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

U pana Drzewieckiego? 

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

Tak.

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Tak.

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

Czy rozmawia  pan z panem Miros awem Drzewieckim o ustawie o grach 
wzajemnych... grach losowych i zak adach wzajemnych? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie, panie po le.
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Pose  Jaros aw Urbaniak: 

A z panem Zbigniewem Chlebowskim? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam. 

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

Dlaczego pan jest z ym tatusiem? 

Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

Prosz  o uchylenie, panie przewodnicz cy, tego pytania. 

Przewodnicz cy:

Uchylam to pytanie.

Prosz  o nast pne.

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

To ja mo e je przeformu uj .

Przewodnicz cy:

Prosz .

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

W stenogramach, które posiadamy, pan Sobiesiak w jednej z rozmów uzasadnia 
wycofanie kandydatury swojej córki w konkursie na stanowisko cz onka Zarz du
Totalizatora Sportowego tym, e jego córka ma z ego tatusia. Chcia bym
o... wyja nienie tej sprawy. Co to znaczy: z y tatu ?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Mo e moja córka panu pos owi w przysz ym tygodniu lepiej to wyja ni. Nie wiem. 
Nie wiem, nie wiem, co mam panu powiedzie .

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

Ale to s  pana s owa, nie s owa pana córki. 
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Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie wiem, co mia em na my li, mówi c tamte s owa. To by o pó  roku temu. 

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

Dzi kuj  na tym etapie. 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Dzi kuj .

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Pan marsza ek Stefaniuk, prosz .

Pose  Franciszek Jerzy Stefaniuk: 

Prosz  pana, czy na podstawie doniesie  prasowych, czy ci politycy, których pan 
pozna  prywatnie w ró nych miejscach opisywanych w prasie, dotrzymywali panu 
sk adanych obietnic? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Czy koniec pytania? 

Pose  Franciszek Jerzy Stefaniuk: 

Koniec.

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie wiem, o czym pan mówi, panie po le.

Pose  Franciszek Jerzy Stefaniuk: 

Ja dopytuj , bo zawsze mia em takie przeczucie, e najbardziej nas obci a,
polityków, to e nie dotrzymujemy obietnic wyborczych. I dlatego pana zapyta em.

A jak cz sto zwraca  si  pan... A mo e inaczej zapytam. Czy w roku 2008 
rozmawia  pan z pos em Chlebowskim o nowelizacji ustawy o grach i zak adach
wzajemnych, nad któr  trwa y prace w Ministerstwie Finansów? 
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Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie wiem. Nie pami tam. 

Pose  Franciszek Jerzy Stefaniuk: 

Nie pami ... To mo e ja zapytam inaczej. Pose  Ar ukowicz na podstawie tych 
nieszcz snych stenogramów z pods uchów zada  panu takie pytanie, kto z panem gra
w ch... Pan mnie zaprasza  na g... To ile pan dyscyplin sportowych uprawia ?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Zawodowo jedn .

Pose  Franciszek Jerzy Stefaniuk: 

Nie mam pyta , panie przewodnicz cy.

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Pani pose  Kempa, prosz .

Pose  Beata Kempa: 

Prosz wiadka, czy przypomina sobie wiadek, czy przeprowadza wiadek
nieformalne rozmowy na temat uchwa y o grach i zak a... ustawy o grach, projektu 
ustawy o grach i zak adach wzajemnych z panem Drzewieckim? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie, nie pami tam.

Pose  Beata Kempa: 

Czy wiadek przypomina sobie, czy przeprowadza  nieformalne rozmowy na temat 
ustawy, projektu ustawy o grach i zak adach wzajemnych z panem Chlebowskim? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Na temat ustawy pisa em w mowie przedwst pnej. Wi cej nie pami tam.
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Pose  Beata Kempa: 

Czy wiadek sobie przypomina, eby rozmawia  w sposób nieformalny lub 
formalny na temat projektu ustawy o grach i zak adach wzajemnych z panem 
Roso em?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie przypominam sobie, ale chyba nigdy nie rozmawia em z panem Roso em na 
ten temat. 

Pose  Beata Kempa: 

A na inne tematy rozmawia wiadek z panem Roso em?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie przypominam sobie. 

Pose  Beata Kempa: 

Prosz wiadka, a czy kiedykolwiek rozmawia  pan w sposób nieformalny na 
temat ustawy b d  poszczególnych zapisów dotycz cych projektu ustawy o grach  
i zak adach wzajemnych z panem Schetyn ?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nigdy.

Pose  Beata Kempa: 

A podczas spotkania na lotnisku, prosz wiadka, kiedy rozmawia  pan z panem 
Schetyn , by  pan uprzejmy powiedzie  w swoim o wiadczeniu: w zupe nie innej 
sprawie. To jaka to by a sprawa? Czy wiadek sobie przypomina? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie przypominam sobie. 

Pose  Beata Kempa: 

No, ale poda wiadek: w zupe nie innej sprawie. 
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Pan Ryszard Sobiesiak: 

Bo jak nigdy nie rozmawia em o ustawie, no, to by a jaka  inna sprawa. 

Pose  Beata Kempa: 

Czy mo e wiadek powiedzie , jaka to by a sprawa? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam. Pewnie o l sk chodzi o. Napisa em to w o wiadczeniu. 

Pose  Beata Kempa: 

Czy wiadek regularnie kontaktowa  si  z panem Drzewieckim telefonicznie  
w okresie sierpie –wrzesie  2008 r.? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie przypominam sobie. 

Pose  Beata Kempa: 

Prosz wiadka, a czego mog y dotyczy  pa stwa spotkania, rozmowy na 
spotkaniach, które odbywa  pan z panem Drzewieckim, np. w hotelu? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie wiem, nie pami tam.

Pose  Beata Kempa: 

A w hotelu Radisson we wrze niu 2009 r.? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam. 

Pose  Beata Kempa: 

Nie pami ta wiadek, czego mog y dotyczy  te rozmowy? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie przypominam sobie. 
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Pose  Beata Kempa: 

A jak cz sto wiadek spotyka  si  z panem Miros awem Drzewieckim w takich 
miejscach, jak hotele? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Prawie nigdy. 

Pose  Beata Kempa: 

Czyli to by  raz? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Mo e dwa. 

Pose  Beata Kempa: 

Mo e dwa. 

I wiadek nie potrafi sobie przypomnie , o czym w tym hotelu z panem 
Miros awem Drzewieckim rozmawia ?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie przypominam sobie. 

Pose  Beata Kempa: 

Prosz wiadka, a na turnieju golfowym, na którym – jak us yszeli my z zezna  – 

spotka  si  pan z Miros awem czy spotyka  si  pan z Miros awem Drzewieckim, czy 

rozmawia  pan kiedykolwiek na temat ustawy o grach i zak adach wzajemnych 

podczas w a nie tych spotka  zwi zanych z uprawianiem sportu? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie przypominam sobie. 

Pose  Beata Kempa: 

Uhm.

A czego mog y dotyczy  pana nieformalne spotkania z panem Chlebowskim  

w okresie pa dziernik–grudzie  2008 r.? 
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Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam. 

Pose  Beata Kempa: 

Czy wiadek ma wiedz , czy pan przewodnicz cy Chlebowski, a mo e inaczej, 

czy pan prosi  kiedykolwiek pana przewodnicz cego Chlebowskiego, aby rozmawia

z panem wiceministrem Kapic  w sprawie jakiejkolwiek, która dotyczy interesów 

pana b d  pa skiej rodziny? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam. 

Pose  Beata Kempa: 

Czy przeprowadza  pan z panem Roso em telefoniczne konsultacje dotycz ce, nie 

wiem, jakich  decyzji administracyjnych? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam. 

Pose  Beata Kempa: 

Uhm.

Czy pan Rosó  sp dza  wraz ze swoj  rodzin  b d  sam urlop narciarski w pana 
o rodku w Ziele cu?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Pani pose , opisa em to w przedmowie. 

Pose  Beata Kempa: 

Prosz wiadka, czy wiadek ma wiedz , kto p aci  za pobyt pana Roso a
w o rodku w Ziele cu?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Pan Rosó  p aci  sam. 
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Pose  Beata Kempa: 

A jak cz sto pan Rosó  bywa  w pana o rodku w Ziele cu?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Jest to ju  stwierdzone na pi mie i podpisane przeze mnie. Raz by  w Ziele cu.
Nie wiem, mo e by  jeszcze, jak ja nie wiem. Wiem o jednym pobycie jego  
w Ziele cu. I nie z rodzin , tylko z koleg .

Pose  Beata Kempa: 

Dzi kuj . No, mamy kontakt, prosz wiadka. Jest wietnie.

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Chyba nie na d ugo.

Pose  Beata Kempa: 

Czy kiedykolwiek kierowa  pan do pana Roso a pro by zwi zane z kolei  
z rozwi zaniami w projekcie ustawy o grach i zak adach wzajemnych? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nigdy z panem Roso em nie rozmawia em na ten temat, wi c nie mog em
kierowa  gró b.

Pose  Beata Kempa: 

A czy na jaki  temat innych pa skich przedsi wzi , czy prosi  go pan  
o jak kolwiek pomoc albo po rednictwo?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam. 

Pose  Beata Kempa: 

Czy pan Rosó  kiedykolwiek sk ada  panu jakiekolwiek obietnice zwi zane
z rozwi zaniami dotycz cymi zaj , które pana interesuj ?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie.



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

 - 81 - 81

Pose  Beata Kempa: 

Czy zaprasza  pan Chlebowskiego do swojego o rodka w Ziele cu?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam. 

Pose  Beata Kempa: 

A czy by  pan Chlebowski u pana w o rodku w Ziele cu?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Tak.

Pose  Beata Kempa: 

Ile razy? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam. 

Pose  Beata Kempa: 

A czy... a kto p aci  za pobyt pana Chlebowskiego w Ziele cu?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Pan Chlebowski ju  powiedzia , p aci  sam. 

Pose  Beata Kempa: 

Prosz wiadka, pana Chlebowskiego przes uchali my, teraz prosz  o odpowied
pana, wi c… 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie p aci em za pana Chlebowskiego. 

Pose  Beata Kempa: 

Dobrze. Dzi kuj .

Prosz wiadka, czy u pana w o rodku bywa  równie  pan Drzewiecki? 
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Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie.

Pose  Beata Kempa: 

Czy zna pan osobi cie urz dniczk  Ministerstwa Finansów pani  Ann
Koz owsk ?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Zna em 20 lat temu. No, mo e znam, to znaczy, e znam. 

Pose  Beata Kempa: 

To znaczy, e zna... 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Mo e, mo e… Przepraszam, mo e pi , mo e dziesi .

Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

Mo e pi tna cie.

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Pi  na pewno nie, ale dziesi , pi tna cie.

Pose  Beata Kempa: 

No to jak ju , prosz wiadka, jeste my przy czasokresie znajomo ci: To od jak 
dawna zna pan pana Miros awa Drzewieckiego? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam. 

Pose  Beata Kempa: 

A czy mo e wiadek sobie przypomina, w jakich okoliczno ciach pozna  pana 
Miros awa Drzewieckiego? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam. 
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Pose  Beata Kempa: 

A czy pa stwa nieruchomo ci s siaduj  ze sob  na Florydzie? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie.

Pose  Beata Kempa: 

Ale wró my jeszcze do pani Anny Koz owskiej. Czy jednym z go ci w pana 
o rodku w Ziele cu by a pani Anna Koz owska?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie wiem, mo liwe. Nie pami tam.

Pose  Beata Kempa: 

A czy przebywa a tam na pana zaproszenie b d  pa skiej rodziny? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam. 

Pose  Beata Kempa: 

A kto p aci  za pobyt pani Anny Koz owskiej w o rodku w Ziele cu, je li tam 
przebywa a?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie wiem, kiedy by a. Nie pami tam. 

Pose  Beata Kempa: 

A czy kiedykolwiek kierowa  pan do pani Anny Koz owskiej jakiekolwiek pro by
zwi zane z rozwi zaniami dotycz cymi ustawy o grach i zak adach wzajemnych? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie. Widzia em t  pani , nie wiem, tak jak powiedzia em, 10, 15 mo e 20 lat temu 
ostatni raz. 
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Pose  Beata Kempa: 

Uhm.

Prosz wiadka, czy wiadek jest w stanie sobie przypomnie  sytuacj  z lipca, 
konkretnie 15 lipca 2008 r., kiedy...? A mo e inaczej, ile razy pan Chlebowski dzwoni
do wiadka? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam. 

Pose  Beata Kempa: 

Ale czy by o to cz sto?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam. 

Pose  Beata Kempa: 

Prosz wiadka, czy zapewnia  pan Chlebowski wiadka, e, nie wiem, b dzie 
rozmawia  w jakiej  pa skiej sprawie z kimkolwiek z wysokich urz dników 
pa stwowych? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie przypominam sobie. 

Pose  Beata Kempa: 

Prosz wiadka, czy mieli cie jakie  wspólne interesy z panem Chlebowskim? Co 
znaczy okre lenie: pana sprawa, twoja sprawa? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Napisa em ju  w o wiadczeniu, e nigdy nie mia em adnych interesów z panem 
pos em Chlebowskim, Drzewieckim i panem Schetyn .

Pose  Beata Kempa: 

Czy ta pana sprawa b d  ten problem to móg  by  problem spó ki Golden Play? 
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Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie wiem, o co chodzi. 

Pose  Beata Kempa: 

Uhm.

A prosz  mi powiedzie , jakie rozstrzygni cia czy decyzje, o jakie rozstrzygni cia
i decyzje, o jakie po rednictwo w tej materii prosi  pan pana Chlebowskiego. 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie przypominam… 

Pose  Beata Kempa: 

Czy móg by dok adnie wiadek powiedzie , o jak  spraw  chodzi? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie przypominam sobie tej sprawy w ogóle. 

Przewodnicz cy:

Prosz  ju  sko czy  zadawanie pyta . Chc  przekaza  g os.

Pose  Beata Kempa: 

Tak, no, jestem zmuszona, panie przewodnicz cy.

Przewodnicz cy:

Prosz , pan pose  Wassermann.

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Spróbujmy sko czy  t  spraw , o której mowa tak e w stenogramie z dnia  
15 lipca, kiedy to pan Chlebowski z panem si  kontaktuje i stwierdza w tej rozmowie: 
B d  rozmawia  z Kapic  w twojej sprawie. Pan odpowiada – ja kropki szeroko 
zastosuj : Powiedz, przecie  my ich do s du podamy.  

Chcia em zapyta : Czy ta sprawa, z któr  zwraca  si  pan do pana Chlebowskiego, 
dotyczy a przed u enia koncesji na funkcjonowanie spó ki Golden Play? 
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Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam, panie po le.

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Czy by  taki problem w funkcjonowaniu tej spó ki, e z uwagi na karalno  w adz
spó ki ustawa nie pozwala a na przed u enie koncesji? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam. 

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Czy by a taka sytuacja, e w tej spó ce dosz o do zmian we w adzach i wtedy ju
ona mog a uzyska  koncesj ?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Mo liwe.

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Czy w tej sprawie ma pan wiedz , eby pan Chlebowski interweniowa  u ministra 
Kapicy?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie mam, panie po le.

Pose  Zbigniew Wassermann: 

W dniu 28 wrze nia, ale 2008 r., pan mia  si  kontaktowa  z wicepremierem 
Schetyn . Czy mo e pan powiedzie  w jakiej sprawie? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Opisa em to w mowie przedwst pnej.

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Czy móg by pan powiedzie  komisji, jak cz sto w tym okresie, w tamtym okresie 
kontaktowa  si  pan z panem wicepremierem Schetyn ?
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Pan Ryszard Sobiesiak: 

Jeden jedyny raz ten opisany i pods uchany. 

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Ale jeden jedyny raz w jakim okresie? eby my mogli to umiejscowi  w czasie. 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Od momentu, kiedy zosta  premierem czy wicepremierem, jeden jedyny raz 
widzia em si  z panem premierem. 

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Czy to by o co  wa nego? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie przypominam sobie. 

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Czy pan wówczas by  umówiony z panem premierem Schetyn  u niego w biurze? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Chyba tak. Ale nie przypominam sobie. 

Pose  Zbigniew Wassermann: 

A dlaczego nie dosz o do spotkania w biurze w a nie?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Bo si  spó ni em. Ja si  spó ni em.

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Ja rozumiem.

Podczas rozmowy w dniu 29 pa skiej z panem Janem Koskiem pan mówi te , e:
Co mam mu w dwóch s owach powiedzie  takiego? Bo mi ma S awek, ten chudy, 
przygotowa  takie wyliczanki, co oni tam wyrabiaj  z t  ustaw , e ona jest 
kompletnie i nie t dy id .

Czy S awek to jest S awomir Sykucki? 
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Pan Ryszard Sobiesiak: 

Mo liwe. Nie wiem. 

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Czy S awomir Sykucki pomaga  w przyj ciu pa skiej córki do Totalizatora 
Sportowego?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie.

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Czy S awomir Sykucki by  prezesem Totalizatora Sportowego? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Mo e tak. Nie pami tam. 

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Czy S awomir Sykucki informowa  pana o tym, e zna tre  umowy Totalizatora 
Sportowego z firm  GTECH? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie przypominam sobie. Tre  tej umowy mia em 20 lat temu ju .

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Pan…

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Ja.

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Pan zna ?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie zna em, ale czyta em j .
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Pose  Zbigniew Wassermann: 

A czy by by pan uprzejmy powiedzie  w jakich okoliczno ciach?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam. 

Pose  Zbigniew Wassermann: 

A kto panu udost pni  t  umow ?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam. 

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Czy pan prosi … A czy móg by pan powiedzie , w zwi zku z czym pana 
zaznajomiono z tre ci  tej umowy? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam. 

Pose  Zbigniew Wassermann: 

A czy móg by pan powiedzie  komisji, co by o istotnego w tre ci tej umowy? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam, panie po le.

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Czy prosi  pan pana Sykuckiego, eby sprawdzi  w tej umowie, kto drugi, oprócz 
jednego z – po polskiej stronie – przedstawicieli Totalizatora j  podpisa ?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie wiem, panie po le, nie pami tam. 

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Czy móg by pan poda  komisji powód, dla którego pana córka by a gotowa 
zrezygnowa  z bardzo dochodowej dzia alno ci w sferze biznesu hazardowego na 
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rzecz, no, porównywalnie bardzo ma ej dochodowo ci wynagrodzenia w zarz dzie
tego  totalizatora, ale wi za o si  to z pozbyciem w a nie udzia ów w spó kach,
w których córka by a udzia owcem. Czy to by a op acalna, op acalne przedsi wzi cie?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Panie po le, moja córka w zarz dzie Casino Polonia pracowa a za darmo. 

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Ale by a wspó udzia owcem, a wspó udzia owiec ma to do siebie, e nie dok ada,
je eli firma oczywi cie uzyskuje zysk. 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Mo liwe. Za dziesi  lat mo e jakie  pieni dze rodzina moja b dzie mia a z tego. 
Ale wracaj c do pana pytania, my l , e moja córka panu szczegó owo odpowie na to 
pytanie w przysz ym tygodniu. 

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Czy jest prawd , e cz  pa skich udzia ów zosta o sprzedane esto skiej spó ce,
która jest powi zana z firm  Novomatic? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Jeszcze raz prosi bym o powtórzenie pytania. 

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Cz  udzia ów, które pan posiada  w kasynach i salonach, zosta a sprzedana 
esto skiej spó ce, która posiada zwi zki z firm  Novomatic, znan  na rynku 
hazardow  du , pot n  firm  produkuj c  tak e automaty? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie.

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Prosz  powiedzie , czy podczas spotkania w Gdowie na otwarciu stadionu Orlika 
pan pozna  pana Marcina Roso a.
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Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie przypominam sobie. 

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Czy pan wiedzia , e pan Marcin Rosó  by  cz owiekiem blisko zwi zanym  
z panem premierem Tuskiem, w sensie pracownikiem struktur Platformy? By
asystentem pana… 

Przewodnicz cy:

Panie po le, pytanie z tez . Prosz  pyta  o fakty. 

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Pytam, czy pan wie, e by .

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie.

Przewodnicz cy:

To jest w a nie teza, panie po le.

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie wiem. 

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Panie przewodnicz cy… Dobrze.

Czy podczas tego spotkania w Gdowie pan zwraca  si  do pana Roso a z pro b
o pomoc w uzyskaniu pewnych decyzji administracyjnych zwi zanych
z prowadzeniem przez pana dzia alno ci biznesowej? My l  tu o wyci gach
narciarskich, my l  tu o gondolach, my l  o tego typu przedsi wzi ciach.

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie przypominam sobie. 

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Czy podczas tego spotkania pan minister Drzewiecki zleci  panu Roso owi, eby
on tym si  zajmowa  w jego imieniu? 
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Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nic mi w tej sprawie nie wiadomo, panie po le.

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Jak cz sto odwiedza  pan pana ministra Drzewieckiego w jego resorcie w ministerstwie? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Mo e by em raz. 

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Prosz ?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

By em raz, mo e dwa. 

Pose  Zbigniew Wassermann: 

A pana Roso a?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Mówi  o tym samym. Nie pami tam. By em raz albo dwa razy w ministerstwie. 

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Czy zna pan pana prokuratora Kaucza? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Tak.

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Czy go ci  go pan na… 

Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

Prosz  o uchylenie tego pytania, panie przewodnicz cy. To nie ma zwi zku
z procedowaniem w tej ustawie. Znajomo ci osobiste wiadka…
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Przewodnicz cy:

Prosz  o uzasadnienie szersze, dlaczego nie ma zwi zku.

Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

No nie ma zwi zku z zakresem procedowania komisji. To s  osobiste znajomo ci.

Przewodnicz cy:

Prosz  pana pos a, eby wykaza , e ma zwi zek, je eli ma. 

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Jasne. Pan prokurator Kaucz jest prokuratorem Prokuratury Krajowej.  
Z materia ów, którymi dysponuje komisja wynika, e by  goszczony przez pana 
wiadka, e przebywa  tam u niego. Z tego, co ja si  orientuj , to chodzi nie tylko  

o Zieleniec, ale chodzi o uroczysto ci, które by y…

Przewodnicz cy:

Ale prosz  odpowiedzie , jaki to ma zwi zek z procesem legislacyjnym. Bo 
sprawy Ziele ca nie badamy. 

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Pan przewodnicz cy pozwoli, e odwo am si  do relacji, o której mówi  Mariusz 
Kami ski. Prokuratura Krajowa, narada 25 sierpie  – nag a zmiana stanowiska, 
przedstawianie mu zarzutów. To jest zwi zane z ujawnieniem tej afery. Wyja niamy 
równie , czy dzia anie prokuratury by o dzia aniem legalnym w tej sprawie. St d
istnieje bardzo uzasadnione prawdopodobie stwo, e ma to znaczenie dla wyja nienia
tego w tku sprawy.

Przewodnicz cy:

Wed ug mnie racj  ma wiadek, e to nie ma zwi zku ze spraw , w zwi zku z tym 
uchylam to pytanie.

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Spodziewa em si  tego, panie przewodnicz cy.

Przewodnicz cy:

Czas ju  min , prosz  ewentualnie jeszcze o jedno pytanie. 
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Pose  Zbigniew Wassermann: 

Po raz drugi dzi kuj .

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Ja w tej turze nie zadaj  pyta .

Prosz , pan pose  Ar ukowicz.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Czy kto  mo e co  panu kaza  albo zakaza ?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Prosz  o zadanie pytania... 

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

To jest pytanie. 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

...ale zwi zanego z… 

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Ma zwi zek.

Czy jest kto , kto mo e czego  panu zakaza  albo co  panu kaza  zrobi ?

Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

Panie przewodnicz cy, to pytanie nie jest zrozumia e dla wiadka i prosimy mo e
o szerszy zakres. 

Przewodnicz cy:

Panie po le, prosz  inaczej sformu owa  to pytanie, bo ono jest zbyt ogólne.  

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Czy jest kto , kto mo e panu zakaza  dzwonienia? 
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Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

Prosz  o uchylenia tego pytania, panie przewodnicz cy.

Przewodnicz cy:

Ze wzgl du na? 

Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

Bo nie ma zwi zku, wysoki s dzie, z procedowaniem komisji, no, dzwonienie do 
wiadka jest rzecz , jego spraw  prywatn .

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Dobrze, wróc  do tego pytania w innej formie, zmieniam w tek.

Jak ma na imi ona ministra Drzewieckiego? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie musz  odpowiada  na to pytanie.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Pytam, czy pan wie? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Chyba wiem.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Czy kiedykolwiek by  pan z ministrem Drzewieckim b d  z jego on
w jakimkolwiek kasynie? 

Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

Panie przewodnicz cy, jaki ma to zwi zek z zakresem prac komisji, gdyby by
uprzejmy pan pose  wskaza .

Przewodnicz cy:

Panie po le, prosz  wyja ni , czy to ma zwi zek z naszym zadaniem. 
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Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

No, panie przewodnicz cy, je li mam uzasadni , nie ma problemu. Wiele rzeczy 
ju  uzasadnia em w tej komisji. W mojej ocenie relacje pana Ryszarda Sobiesiaka  
z panem ministrem Drzewieckim i z jego rodzin  odgrywaj  zasadnicz  i podstawow
rol  w sprawie, któr  m.in. wyja niamy... od procesu legislacyjnego, stopnia za y o ci
i potencjalnego wp ywu na proces tworzenia prawa, wi c dlatego pytam: Czy pan 
Ryszard Sobiesiak, wiadek, by  kiedykolwiek w kasynie z ministrem Drzewieckim 
b d  z jego on ?

Przewodnicz cy:

Nie uchylam tego pytania, prosz  odpowiedzie .

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam.  

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Czy 31 sierpnia by  pan w Dusznikach, 2009 r. ?  

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam.  

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Czy wiedzia  pan o tym, e pose  Chlebowski 31 sierpnia z apa  kapcia?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nic nie wiem na ten temat.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

A bardzo si  pan spieszy  na spotkanie w Marcinowidzach, w Marcinowicach?  

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam. 

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

W rozmowie 26 sierpnia stwierdzi  pan, e wszystkie abonamenty mo na 
wyrzuci . Z jakiego powodu straci  pan zaufanie do operatorów sieci komórkowych? 
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Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie wiem, o czym pan mówi. 

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Mówi  o stenogramach z jawnej analizy CBA, dotycz cej pods uchów pana 
rozmów. Stwierdza pan 26 sierpnia, e wszystkie abonamenty mo na wyrzuci . Pytam 
pana, dlaczego pan straci  zaufanie do operatorów sieci komórkowych. 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie wiem, o czym pan mówi, nie pami tam.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

26 sierpnia stwierdza pan w rozmowie telefonicznej, ok. godz. 16: Ja mam teraz 
zakaz dzwonienia, bo tam jakie  sprawy za atwiali my, i nie chc  dzwoni , eby nas 
kur… nie kojarzyli.  

W zwi zku z tym cytatem mam do pana pytanie: Kto panu wyda  zakaz dzwonienia?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Panie po le, ja nie mam stenogramów, manipulowanych stenogramów, nie wiem, 
o czym pan mówi. 

Przewodnicz cy:

Przepraszam, panie po le, ja bardzo prosz  jednak o rozszerzenie tych kropek,  
w zwi zku z tym, e jest transmisja bezpo rednia i mo e by  tak, e równie  osoby 
niepe noletnie tej transmisji wys uchuj , bardzo o to prosz .

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Ja szanuj , panie przewodnicz cy, to wszystko, ale id c pana tropem 
rozumowania, nie móg bym tak e powiedzie  s owa: kura.  

Przewodnicz cy:

Panie po le, prosz  o powag .

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Utrzymuj  j , panie przewodnicz cy.
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Przewodnicz cy:

Prosz .

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Naprawd  j  utrzymuj .

Z kim pan nie chcia  by  kojarzony? O kim pan mówi  w rozmowie do Lecha 
Janczego 26 sierpnia? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam, panie po le.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Czy spotka  si  pan 25 sierpnia 2009 r. ze swoj  córk  w hotelu Hilton? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam, mo liwe.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

A by  pan w hotelu Hilton w tym dniu? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie wiem, nie pami tam.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

A jest jakakolwiek mo liwo  sprawdzenia, p aci  pan kart , rachunek, faktura? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Jak by em w hotelu, to na pewno jest mo liwo  sprawdzenia.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

A o której godzinie 25 sierpnia, mniej wi cej, spotka  si  pan ze swoj  córk , 2009 r.? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam.  



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

 - 99 - 99

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Stwierdzi  pan, e mia  pan poczucie bycia pods uchiwanym, w s owie wst pnym. 
Dlaczego czu  si  pan pods uchiwany?  

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Wyja ni em to w s owie wst pnym.  

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

A od dawna pan mia  takie odczucie?  

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie dos ysza em pytania. 

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Czy od dawna czu  si  pan pods uchiwany?  

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Tak.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

To jest kwestia lat? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Dziesi tków lat.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Czy ktokolwiek pana instru… Czy ktokolwiek pana ostrzega  o tym, e mo e by
pan pods uchiwany?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

A wie pan, jak na imi  ma pan Rosó ?
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Pan Ryszard Sobiesiak: 

Wiem.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

A jeste cie panowie na ty? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Chyba tak.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

A kiedy przeszli cie na ty? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam.  

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

A pana Marcina Roso a, bo tak ma na imi , od kiedy pan zna? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam.  

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

D u ej ni  ministra Drzewieckiego? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Znacznie d u ej... Znacznie krócej.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Znacznie krócej. A to pana kolega jest, Marcin Rosó ?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Jak si  widzia em z nim dwa razy, to mo na tak nazwa , e kolega, mo e trzy, ale 
my l , e dwa.  
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Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Dwa razy si  widzieli cie?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam dok adnie.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

A dzwoni  pan do pana Marcina Roso a w jakichkolwiek swoich sprawach 
zawodowych?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam, panie po le.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

A prywatnych? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam.  

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Ale to pana kolega jest? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Ma pan definicj : kolega? To ja mo e si  odnios  do tego, panie po le.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Nie mam definicji: kolega.  

Pan Ryszard Sobiesiak: 

No, jak nie ma definicji: kolega, to niech pan sobie sam odpowie na to pytanie, prosz .

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Czy 24 sierpnia wiedzia  pan o tym, 2009 r., czy wiedzia  pan o tym, e pana córka 
jest umówiona z Marcinem Roso em?
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Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie przypominam sobie.  

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

A po co pan przyjecha  do Warszawy 24 sierpnia 2009 r.? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie wiem.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

A wie pan, gdzie jest hotel Hilton?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Wiem.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Jak si  spotkali cie z panem pos em Chlebowskim 31 sierpnia w Marcinowicach, 
umawia  was, doprecyzowywa  to spotkanie pan Józef Forgacz, to znany lekarz. Sk d
pan zna Józefa Forgacza? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Z kariery pi karskiej sprzed 20 lat.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

On, kiedy z panem rozmawia  trzydziestego pierwszego, kiedy doprecyzowywa
wasze spotkanie z pos em Chlebowskim, godzin  i miejsce, mówi  o tym, e Zbyszek 
prosi o dyskrecj , prosi o dyskrecj , bez imienia by o. Czy wie pan, dlaczego pose
Chlebowski prosi  o dyskrecj ?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam tej rozmowy.   

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Ca ej rozmowy pan nie pami ta z panem Forgaczem?
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Pan Ryszard Sobiesiak: 

Ca ej rozmowy nie pami tam.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

To kto pana, kto zmieni  panu godzin  spotkania z 15.30 na 15? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Odpowiada em ju  na to pytanie w mowie przedwst pnej.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Czy godzin  spotkania zmieni  Zbigniew Chlebowski? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Odpowiada em na to pytanie. Ju  nie mam wi cej nic do dodania. 

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

A czy rozmawia  pan 31 sierpnia z panem Józefem Forgaczem przez telefon? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam. 

Jeden z pos ów: 

Co to w ogóle jest? 

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Ile trwa o spotkanie na cmentarzu? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam. 

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

A gdzie pan pojecha  po tym spotkaniu? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie wiem. 
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Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

A sk d pan przyjecha  na to spotkanie? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Z Ziele ca.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Z Ziele ca, czyli nie z Dusznik? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Z Ziele ca.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Super.

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Jad c przez Duszniki. 

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Przez Duszniki. Dobra. 

Pan Ryszard Sobiesiak:  

Nie da si  inaczej. 

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Dlaczego panowie zmieniali cie godzin  spotkania z 15.30 na 15? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Mam wra enie, e ju  odpowiedzia em na to pytanie, czytaj c mow  przedwst pn .

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Ju  ko cz  ten w tek, panie przewodnicz cy.

Czy to pan Chlebowski narzuci  miejsce potkania 31 sierpnia? 
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Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam. 

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Czy pan proponowa  miejsce spotkania 31 sierpnia? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam, panie po le.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

A ile pan mia  telefonów przy sobie tego dnia? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Cztery, jak dobrze pami tam, ale nie powiem dok adnie, mo e trzy. 

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

A kto zgubi  zasi g? Pan czy pose  Chlebowski? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie zrozumia em pytania. 

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Kto zgubi  zasi g? Bo taka informacja si  przewija a, e: który  z nas zgubi
zasi g. Ja nie dos ysza em.

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Mo liwe, e ja, bo jad c z Ziele ca nie ma zasi gu do Dusznik. 

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

A te cztery telefony to z ró nych sieci, czy z jednej? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

To s  cztery aparaty telefoniczne. 
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Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Wiem, dlatego pytam, czy z ró nych sieci, czy z jednej? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Ale one nie dzia aj .

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Aha, wozi  pan aparaty tak sobie, o. Dobra. 

To dzi kuj . To dzi kuj  na t  tur .

Przewodnicz cy:

Panie po le, to ju  wystarczy. Dzi kuj .

Pan pose  Urbaniak. 

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

Dzi kuj .

Czy planowa  pan skompromitowa  pana ministra Kapic ?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie.

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

A to dlaczego w takim razie w rozmowie z panem Janem Koskiem mówi pan  
o tym, e trzeba personalnie uderzy  w tego go cia, skontaktowa  si  z dobrym 
dziennikarzem, powiedzie , e bierze apówy. 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam, panie po le. Nie wiem, o czym pan mówi. 

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

Mówi  o pana rozmowie z panem Janem Koskiem, w której padaj  te s owa.

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam tego zdarzenia. 
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Pose  Jaros aw Urbaniak: 

Jak d ugo zna pan pana Zbigniewa Chlebowskiego? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Odnosi em ju  si  w mowie przedwst pnej.

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

Pana Miros awa Drzewieckiego jak d ugo pan zna? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

By o ju , by y ju  te pytania, panie po le. Wszystko napisane... 

Przewodnicz cy:

By y ju , panie po le.

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

Dobrze.

A jak d ugo zna pan pana... A mo e inaczej. A jakie inne osoby wykonuj ce
funkcje publiczne pan zna? 

Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

Prosz  o uchylenie, panie przewodnicz cy.

Przewodnicz cy:

Z jakiego powodu? 

Pe nomocnik wiadka Ryszard Bedryj: 

To nie jest przedmiotem obrad, inne znajomo ci wiadka. No tak to odebrali my to 
pytanie. Ma bardzo szerokie, rozleg e znajomo ci. Musia by tu d ugo...

Przewodnicz cy:

Czy pan mo e skonkretyzowa  to pytanie, panie po le?
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Pose  Jaros aw Urbaniak: 

Tak, a to mo e skonkretyzuj  bardziej. Czy jaka  osoba wykonuj ca w tej chwili 
funkcje publiczne by a kiedykolwiek pana pracownikiem? I czy w zwi zku z tym 

czy pana z ni  w jedn  lub w drug  stron  d ug wzajemno ci?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie przypominam sobie. Nic nie wiem na ten temat. 

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

Pracowników swoich sobie pan nie przypomina? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Przepraszam?

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

Bo pan si  przedstawi  w s owie wst pnym jako bardzo dobry przedsi biorca,
pracodawca. W tej chwili pytam o pana pracowników. 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie wiem, eby ktokolwiek ze znacz cych osób pracowa  u mnie, ani w moich 
firmach.

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

Prosz  pana, a czy po sezonie pi karskim 2004 r. na 2005 wtedy, kiedy sko czy a
si  wspó praca mi dzy klubem pi karskim i klubem koszykarskim, utrzymywa  pan 
nadal cis e stosunki z panem Grzegorzem Schetyn ?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

adnych.

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

A to spotkanie na lotnisku? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

To by o jedyne. 
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Pose  Jaros aw Urbaniak: 

A czego dotyczy o?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam, chyba l ska. Ju  to odpowiada em.

Pose  Jaros aw Urbaniak: 

A có  wtedy dzia o si  w klubie sportowym l sk, e warto by o spotka  si
i o tym porozmawia ?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Nie pami tam, panie po le.

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Pan pose  Stefaniuk.

Prosz , panie marsza ku. 

Pose  Franciszek Jerzy Stefaniuk: 

Kiedy sprawa proponowanych przez resort finansów dop at sta a si  dla pana 
wa na? Czy mo e pan okre li  w czasie, w którym... w przedziale czasu, w którym 
roku?

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Panie po le, nie wiem, o czym pan mówi. 

Pose  Franciszek Jerzy Stefaniuk: 

Pan z panem doktorem Koskiem uwa ali cie obj cie dop atami gier hazardowych 
prowadzonych na automatach za rozwi zane niekorzystne dla po prostu obszaru,  
w którym pan funkcjonuje. Czy... 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Panie po le, opisa em to wszystko w s owie wst pnym.  
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Pose  Franciszek Jerzy Stefaniuk: 

W stenogramach pa skich rozmów z panem Koskiem znalaz em fragment stenogramu 
z 10 marca, w którym relacjonuje pan swoje rozmowy ze Zbyszkiem i Mirkiem. Ich 
tematem by o rozporz dzenie ministra finansów z 24 lutego 2009 r. dotycz ce automatów. 
Tam oczywi cie padaj  mocne s owa. Pan mówi, ja b d  pomija : musimy wyt umaczy ,
eby to pu ci  dalej, e jest to sprawa, e dla nas to kaplica. Z jakich powodów tam pan 

uwa a ... Oczywi cie, e to by o niekorzystne, niekorzystne dla instytucji, w której pan 
funkcjonuje. Czy pana bardziej bulwersowa  pomys  obj cia automatów dop atami, czy 
rozporz dzenie ministra finansów z 24 lutego 2009 r.? 

Pan Ryszard Sobiesiak: 

Panie po le, wszystko napisa em w mowie przedwst pnej.

Pose  Franciszek Jerzy Stefaniuk: 

Panie przewodnicz cy, ja w takich, w tej sytuacji mam du o pyta , ale ja nie b d
zadawa  pyta , poniewa  uwa am, e to nie ma sensu w tej sytuacji. 

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Pose  Franciszek Jerzy Stefaniuk: 

Zaznaczam, e próbowa em jak najdelikatniej. 

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Prosz  pa stwa, jest godz. 14.26, czyli nied ugo b dzie godz. 14.30, kiedy 
planowa em og oszenie przerwy, ale powiem, e... powiem, e ja bardziej spodziewam 
si  odpowiedzi na pytania, ni  ich tylko zadawania, wi c bardziej mnie interesuj
odpowiedzi wiadka na pytania, a mniej zadawanie tych pyta .

W zwi zku z tym, e na wniosek pana pos a Neumanna pan Ryszard Sobiesiak 
odpowiedzia , e na posiedzeniu zamkni tym jest gotów udzieli  nam odpowiedzi, ja 
stawiam wniosek o dalsze procedowanie komisji na posiedzeniu zamkni tym. Zgodnie 
z procedur , dyskusja nad decyzj , czy dalsze procedowanie b dzie na posiedzeniu 
zamkni tym, równie  odbywa si  w trybie zamkni tym. W zwi zku z tym w tej chwili 
rozstrzygn  w tej sprawie mo emy tylko w trybie zamkni tym.

Nie mog  panu udzieli  g osu, panie... 
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Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Prosz  o g os.

Przewodnicz cy:

Nie mog  panu udzieli  g osu w tym trybie. Przykro mi. 

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Prosz  o g os w sprawie formalnej. 

Przewodnicz cy:

Nie. Prosz  jeszcze, prosz  jeszcze biuro legislacyjne, czy czasem nie pope niam 
jakiego  b du.

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Tomasz Osi ski:

Panie przewodnicz cy, wysoka komisjo, je eli g os pana pos a Ar ukowicza
dotyczy tej e kwestii, znaczy, zamkni cia posiedzenia, powinien ju  odbywa  si  na 
posiedzeniu zamkni tym, znaczy, dyskusja nad zamkni ciem posiedzenia powinna by
ju  na posiedzeniu zamkni tym.

Przewodnicz cy:

Czy to jest wystarczaj ce, panie po le?

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Nie.

Przewodnicz cy:

Rozumiem, e w innej sprawie, tak? 

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Prosz  o g os. Ja mam pytanie do biura legislacyjnego. 

Przewodnicz cy:

Bardzo prosz , pytanie do biura legislacyjnego. 
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Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Mam pytanie do biura legislacyjnego. Czy je li przes uchanie trwa – odpowied :
nie pami tam jest tak e odpowiedzi  – czy je li przes uchanie trwa, przewodnicz cy
ma prawo w ka dej chwili zamkn  posiedzenie komisji? 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Tomasz Osi ski:

Panie przewodnicz cy, wysoka komisjo, rozumiem, e to nie chodzi o zamkni cie
posiedzenia komisji, tylko o jakby zmian  trybu... 

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Zmian  trybu pracy komisji. Oczywi cie, e o to chodzi. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Tomasz Osi ski:

Znaczy, taki wniosek mo e by  postawiony. Natomiast rozumiem, e mo e te  by
wniosek odwrotny i wtedy w g osowaniu rozstrzyga si  ta kwestia.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

W g osowaniu jawnym, czy w trybie zamkni tym?

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Tomasz Osi ski:

Znaczy, g osowanie jest g osowaniem jawnym, natomiast sama dyskusja nad, nad 
tym wnioskiem jest w trybie zamkni tym.

Pose  Bartosz Ar ukowicz: 

Rozumiem. Stawiam wniosek przeciwny. 

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Prosz  pa stwa, w zwi zku z tym, eby rozstrzygn , jeszcze tylko sekretariat 
poprosz , gdzie w tej chwili mo emy w trybie zamkni tym...

Jeden z pos ów:  

Panie przewodnicz cy...
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Przewodnicz cy:

Przepraszam...

Dobrze, o godzinie... o godzinie 15.30 w sali 25, tak? 

W zwi zku z tym przerwa do godziny... 

Pose  Zbigniew Wassermann: 

...chcia em tylko prosi  o mo liwo  zadania pytania ekspertom. 

Przewodnicz cy:

Pytanie do biura legislacyjnego, tak? 

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Tak.

Przewodnicz cy:

Prosz , pan pose  Wassermann jeszcze przed przerw .

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Chcia em zapyta  panów: Czy podstawa prawna, któr  powo a wiadek, wnosz c
o posiedzenie zamkni te, czyli nie udziela odpowiedzi, bo udzielenie tej odpowiedzi 
narazi, mo e mnie narazi  na odpowiedzialno  karn , jest podstaw , któr  mo e
nadal na posiedzeniu zamkni tym wykorzystywa  i czy to jest sytuacja, dla której 
mo na przenie  posiedzenie z jawnego na zamkni te?

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Tomasz Osi ski:

Znaczy, jest to podstawa do uchylania si  od odpowiedzi na pytanie. Natomiast to 
nie jest podstawa do, oczywi cie, zamykania samego posiedzenia. To jest inna 
kwestia. Natomiast oczywi cie jest kwesti  samej komisji, czy chce zamkn  to 
posiedzenie, czy nie. Co do wzgl dów – ja si  nie wypowiadam. Natomiast co do 
samej przyczyny – na pytanie odpowiedzia em.

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

W zwi zku z tym przerwa do godziny 15.30. 

O godzinie 15.30 dyskusja nad wnioskiem, który postawi em w trybie zamkni tym 
w sali 25. Dzi kuj .

Przerwa.
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Przewodnicz cy:

Prosz  pa stwa, po wznowieniu posiedzenia komisji, zgodnie z wcze niejsz
zapowiedzi , zosta a przeprowadzona dyskusja w trybie zamkni tym nad wnioskiem  
o dalszym przes uchaniu wiadka w trybie zamkni tym.

Stosunkiem g osów 4:3, 4 g osy za, 3 g osy przeciw, wniosek zosta  przyj ty.

W zwi zku z tym po krótkiej przerwie b dziemy kontynuowa  posiedzenie 
komisji, ale w trybie zamkni tym. Przypomn , e tryb zamkni ty to nie jest tryb 
niejawny, tylko to jest jawny zamkni ty. Jednocze nie komisja okre li a osoby, które 
w tym przes uchaniu wezm  udzia , wi c b d  to: cz onkowie komisji, wiadek  
i pe nomocnik, pracownicy sekretariatu komisji, pracownicy biura legislacyjnego oraz 
asystenci pos ów.

W zwi zku z tym bardzo pa stwu dzi kuj  za t  cze .

I jeszcze od razu informuj , e kiedy zako czymy przes uchanie pana pos a
Ryszarda Sobiesiaka, to zamierzamy wróci  do trybu jawnego w celu zrealizowania  
2. i 3. punktu porz dku dziennego. Przypomn , e 2. punkt porz dku dziennego to jest, 
przewiduje, przes uchanie pana ministra Arabskiego.  

Jakie  pytania?

Komisja b dzie obradowa a w sali 25 w budynku G, tam, gdzie przed chwil
mieli my dyskusj  nad wnioskiem.  

Dzi kuj  za uwag .

Przewodnicz cy:

Prosz  pa stwa, wznawiam posiedzenie komisji.  

I prosz  przede wszystkim biuro legislacyjne. Ja powiem od razu, e zg aszaj c ten 
wniosek, mia em przede wszystkim na my li art. 156 regulaminu Sejmu, a nie ten 
wniosek w trybie okre lonym w ustawie o sejmowej komisji ledczej, bo tamten 
wniosek zosta  postawiony przez wiadka, ja go odrzuci em, wiadek wniós  sprzeciw, 
podtrzyma a komisja moj  decyzj , no i, e tak powiem, tamta droga jest wyczerpana. 
Co prawda, ka dy pose  mo e taki wniosek wnie , no ale wydaje mi si , e, znaczy, 
ja uzna em, e zdecydowanie lepszy jest ten tryb art. 156 w tym przypadku.  

Ale bardzo prosz  biuro legislacyjne o komentarz. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Tomasz Osi ski:

Panie przewodnicz cy, wysoka komisjo, otó  ja mo e przytocz  ów art. 156  
ust. 1.: Komisja mo e postanowi  odbycie posiedzenia zamkni tego, okre laj c osoby, 
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których udzia  w posiedzeniu jest niezb dny. Ta cz  posiedzenia, podczas której 
zapada postanowienie, jest zamkni ta. Ten przepis ma zastosowanie podczas prac 
komisji ledczej. Inne przepisy dotycz ce posiedze  zamkni tych, które zawarte s
w samej ustawie, s  przepisami szczególnymi, które dotycz  g ównie kwestii 
zwi zanych z ró nego rodzaju tajemnicami. W zwi zku z tym tutaj, na podstawie  
art. 156, posiedzenie mo e by  zamkni te, naszym zdaniem, w ka dym momencie.  
I je eli chodzi o argumentacj  o zamkni cie posiedzenia, to te  ona w zasadzie mo e
by  argumentacj  dowoln . Tak, jak pan przewodnicz cy powiedzia , nie powinni my 
tutaj w tym momencie stosowa  przepisów ustawy, poniewa  wniosek na podstawie 
art. 11c przez wiadka zosta  z o ony, zosta  on odrzucony, wi c jak gdyby ten etap 
procedury zosta  zamkni ty.

Oczywi cie tutaj powstaje pytanie, czy pa stwo od razu, przyst puj c do dyskusji, 
czy to posiedzenie powinno by  zamkni te, czy te   nie powinno by  zamkni te, nie 
powinni równie  okre li  osób, które pa stwo chcecie, aby uczestniczy y
w posiedzeniu. To g ównie odnosi si  w a nie do osoby wiadka i pe nomocnika, 
poniewa  by  mo e chcecie pa stwo, eby ju  ta sama dyskusja odbywa a si  pod 
nieobecno  w a nie tych e osób. To jest z naszej strony pierwsza sugestia, i by
okre li  te osoby, które powinny w tej cz ci dyskusji uczestniczy .

Przewodnicz cy:

Pani pose , wniosek jaki , tak? Pani ma tutaj sugestie?

Ja bym wola , eby my teraz nie zmuszali wiadka i pe nomocnika do przedzierania si
przez dziennikarzy. Ja nie mam nic przeciwko temu, eby t  dyskusj …

Prosz ?

Ale prosz , prosz  do mikrofonu, eby si  nagra o.

Prosz , pan pose  Wassermann. 

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Ja my l , e my stosujmy regu y takich standardów dobrych. Je eli to si  ma 
odbywa  pod nieobecno , to przepro my, no bo to jednak ma pewien walor takiej 
poufno ci naszych rozwa a .

Przewodnicz cy:

Dobrze.

No, w zwi zku z tym prosz  dwóch panów z naszej komisji, eby wiadkowi
i pe nomocnikowi towarzyszyli, eby cie  pa stwo zostawili nas na czas potrzebny na 
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t  dyskusj . Ja proponuj  tak, eby cie poszli tam do tego pomieszczenia, które macie 
do dyspozycji, przy sali kolumnowej, bo i tak tam b dziemy musieli wróci  albo 
wszyscy, albo co najmniej ja, albo osoby, które b d  chcia y, eby poinformowa
media o wynikach naszej decyzji. 

Nie wszyscy, bo cz , ci, co maj  ci kie kamery, to zostali tam. 

Czyli rozumiem, e t  dyskusj  odb dziemy w gronie cz onków komisji  
i cz onków sekretariatu komisji i biura legislacyjnego. Tak?  

Panie po le, ebym to… 

Dobrze, dobrze, to tak …

Prosz ? Na razie nie. Na razie tak e my podj li tak  decyzj , a potem b dziemy 
dalej si  zastanawia . Ja od razu powiem, e ja nie b d  mia  nic przeciwko temu, 
je eliby mój wniosek zosta  przyj ty, eby asystenci te  tutaj u nas byli, bo przecie
oni s  przy wszystkich czynno ciach. Dobrze, eby tak… 

No, nie maj  prawa g osu, ale eby wiedzieli, co si  dzieje. 

Prosz .

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Tomasz Osi ski:

Je li mo na, kolejna sprawa, o której chcia em powiedzie , to jest kwestia pewnego 
przypomnienia. To znaczy to, e posiedzenie jest zamkni te, nie oznacza, i  ono jest 
posiedzeniem niejawnym. Tutaj, jak rozumiem, nie pad aden wniosek o to, by 
posiedzenie zamkn  w zwi zku z tym, i  b dzie przekazywana jaka  informacja 
niejawna. W zwi zku z tym protokó  z tego posiedzenia po jego sporz dzeniu b dzie 
protoko em jawnym oczywi cie. To je li chodzi o takie wst pne, panie przewodnicz cy, 
nasze, z naszej strony uwagi, je li chodzi o samo to posiedzenie zamkni te.

Natomiast te  chcia em jeszcze stwierdzi , poniewa  dosz o do pewnego 
przek amania. Ja powiedzia em na samym posiedzeniu, i  g osowanie samo powinno 
by  g osowaniem na posiedzeniu jawnym. Oczywi cie równie  g osowanie, ta faza 
niejawno ci czy zamkni cia posiedzenia obejmuje równie  samo g osowanie.  
W zwi zku z tym, jak rozumiem, pan przewodnicz cy pó niej poinformuje media  
o wyniku tego g osowania, zreszt  b dzie wynik… 

Przewodnicz cy:

Z tym, e chc  to jak gdyby kontynuowa . Rozumiem, e wynik g osowania nie 
b dzie jawny... nie b dzie tajny, tylko b dzie jawny, tylko e na tym, w trakcie tej 
zamkni tej dyskusji tutaj równie  b dziemy g osowa .

Prosz , ka dy sobie sam teraz w cza.
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Pose  Franciszek Jerzy Stefaniuk: 

Jedno takie, pó  pytania. I znaczy, e swobodna wypowied  czy pogl du jakiego
z posiedzenia przed kamerami, bo nas si  czepiaj , nie b dzie mia a charakteru przecieku? 

Przewodnicz cy:

Nie b dzie mia a.

Pose  Franciszek Jerzy Stefaniuk: 

To nie b d  szczelny. 

Przewodnicz cy:

No, chyba, e by my… No albo gdyby my przeszli do trybu niejawnego. Ale ja 
takiego wniosku… 

Pose  Franciszek Jerzy Stefaniuk: 

Ju  tu wszyscy wszystko wiedz , ci, którzy s uchaj wiadków.

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Tomasz Osi ski:

Znaczy, je li mo na doda . Rozumiemy, e istot  tego posiedzenia jest po prostu 
zapewnienie wiadkowi pewnego rodzaju komfortu psychicznego, ale nie oznacza to, 
e te zeznania wiadka s  w jaki  sposób poufne. One zostan  pó niej upublicznione  

w formie zwyk ego protoko u z posiedzenia. 

Przewodnicz cy:

A nawet wcze niej, nie tylko protoko u, bo nawet wcze niej, tak, jak te 
stenogramy z naszych posiedze  s  publikowane. I tu patrz  na sekretariat. Jaki w tej 
chwili jest tryb, jak szybko s  te stenogramy publikowane z naszych posiedze ?

Dni? A ja my la em, e godzin. No, dobrze. Zobaczymy. W ka dym razie, 
je eliby my do tego przeszli, to ja te  b d  potem prosi , eby ten tryb w tym 
przypadku by  szybszy, eby to najlepiej jutro by o gotowe. Dobrze. 

Czy jeszcze s  jakie  uwagi proceduralne? Nie ma. Czyli przechodzimy… 

Tak, prosz , proceduralna uwaga.  

Prosz .
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Pose  Beata Kempa: 

Panie przewodnicz cy, chc  powiedzie  tak: Je eli pa stwo chcecie podj
decyzj , która b dzie, e tak powiem, wygl da a na kapitulacj  komisji, to bardzo 
prosz . Ja od razu mówi , e b d  temu przeciwna. Dlaczego? Dlatego, e, jak dobrze 
us ysza am, wiadek, je eli powo ywa  si  czy prosi  o uchylenie pytania, g ównie 
powo ywa  si  na artyku , który mówi o tym, e gdyby odpowiedzia  na to pytanie, 
móg by si  narazi  na odpowiedzialno , siebie lub osoby najbli szej, na 
odpowiedzialno  karn . Zatem nie ma znaczenia – on równie dobrze tu na t  sam
podstaw  b dzie si  powo ywa  – wi c nie ma znaczenia, w jakim trybie b dziemy 
procedowa . Ta podstawa jest podstaw  zwi zan  z ewentualn  odpowiedzi ,
odpowiedzialno ci  karn  i równie dobrze tutaj równie , je li w jego ocenie jego 
odpowied  mo e narazi  jego lub osob  jemu najbli sz  na odpowiedzialno  karn ,
to b dzie równie  taki wniosek stawia . Wi c ja nie rozumiem, panie przewodnicz cy,
dlaczego mieliby my nagle zmieni  tryb naszego procedowania.  

Ja przypomn , panie przewodnicz cy, e ma o tego, trzeba b dzie podda  ocenie 
pa ski wniosek, nagle, bo pan przerwa  przes uchanie, pan przerwa  przes uchanie, 
oceniaj c odpowiedzi wiadka, czego panu nie wolno czyni . I mnie nie przekonuje 
tryb art. 156 regulaminu Sejmu, nie przekonuje mnie to, bo ju  raz rozs dzili my,  
a pó niej ka doczesne pytanie ma pan prawo uchyli , je li  – i tu, znamy regu ki – 
b d  je li wiadek powo a si  na art. 11 ust. 1 pkt 1, czyli na nara enie siebie lub 
osoby najbli szej na odpowiedzialno  karn . Wtedy pan ka d … Wi c wy czenie
tego trybu na zupe nie inny tryb jest dla mnie w tym momencie w rodku przes ucha ,
kiedy odpowied : Nie wiem, nie pami tam, jest te  odpowiedzi  na pytanie, to jest te
odpowied  na pytanie, to ma swoj  warto  dowodow  bardzo du . I dlatego, panie 
przewodnicz cy, ja chc  zna  odpowied  na pytanie: Dlaczego pan przerwa
przes uchanie, zarz dzi  pan w tej chwili debat  w trybie zamkni tym? Dlaczego pan 
oceni  zeznania wiadka, czego czyni  panu nie wolno? Ja tylko dbam o procedury. 

Przewodnicz cy:

No, to nie by a proceduralna uwaga, to ju  by o odniesienie si  do wniosku. Wi c
ja my la em, e najpierw uzasadni  ten wniosek, a pó niej b dziemy dyskusj
przeprowadzali. Ja tylko chc  pani  zapewni , e jestem przekonany, e adnego 
uchybienia proceduralnego tutaj nie by o. To jest wniosek proceduralny, a wniosek 
proceduralny, tak samo, jak wniosek formalny, mo e by  wniesiony w ka dym 
momencie posiedzenia komisji. Nie uwa am, ebym jakiekolwiek tutaj uchybienie 
regulaminowe pope ni , zreszt  konsekwentnie si  staram tutaj te  podpiera
stanowiskiem biura legislacyjnego i my l , e gdybym to zrobi , to wtedy biuro 
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legislacyjne by mi na to zwróci o uwag . Nie ma w moim wniosku najmniejszych 
elementów oceny, oceny zezna wiadka.

Ale przepraszam… ju , ju , zaraz… Prosz  cierpliwie wytrzyma , cierpliwie wytrzyma .

Ja tego nie robi em w momencie, kiedy wiadek si  powo ywa  na art. 11c ust. 1  
pkt 1, bo wtedy rzeczywi cie, e tak powiem, nie by o takiego powodu, ale kiedy wiadek 
konsekwentnie zacz  si  zas ania  niepami ci , zacz  odpowiada , e on nie wie, e on 
nie pami ta itd., itd., to uzna em, e mog  zachodzi  takie przes anki, e bardzo silna 
presja mediów przy jego ewentualnej ma ej odporno ci mo e powodowa  u niego, nie 
wiem, nie chc  tego nazywa  zanikami pami ci, nie chc  tego nazywa  unikami 
pami ci… zanikami pami ci, ale w a nie wymusza jak gdyby takie zachowanie.

Dla mnie jest znacznie wa niejsze, eby us ysze  odpowiedzi wiadka ni eby
us ysze  tylko pytania, bo te pytania to w zasadzie wszyscy mamy prawie e takie 
same i one si  wzajemnie, e tak powiem, szczerpuj . Mam tak  nadziej , to nie jest 
oczywi cie adna gwarancja, ale mam tak  nadziej , e je eli by my przeszli do trybu 
zamkni tego, to wtedy jeste my w stanie znacznie wi cej odpowiedzi uzyska  od 
wiadka i w ten sposób szybciej po prostu doj  do prawdy. I to jest jednocze nie

g ówne uzasadnienie tego mojego wniosku.  

W sprawie tego wniosku jeszcze?

Pan, tak?

Prosz .

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Panie przewodnicz cy, na trzy kwestie chc  zwróci  uwag . wiadek przyszed  po 
to, eby wymusi  na nas dla siebie korzystn  sytuacj . I pan do tego nie dopu ci  na 
pocz tku i wszystko wygl da o na to, e ta komisja nie tylko szanuje prawo, ale 
zmusza do szanowania prawa tych, którzy przed ni  staj . Pó niej ten wiadek zacz
unika  odpowiedzi, ale, panie przewodnicz cy, on zacz  zeznawa , on pó niej zacz
zeznawa . Nie wiem, czy pan pami ta, mówi , ile razy si  spotyka , na moje pytania, 
mówi , e mia  dost p do dokumentów, i dla mnie jest to zaskoczeniem, e w tym 
momencie, kiedy jest kontakt z tym wiadkiem i on zaczyna zeznawa , nagle co  si
dzieje, e jego nieuwzgl dniony wniosek z urz du zaczyna by  uwzgl dniany. Jest to 
druga kwestia. Je li chodzi o t  pami , to ja przypomn , e on nie tak dawno 
zeznawa  w prokuraturze, nie mia  z tym k opotów, nie by  tak obszernie 
przes uchiwany, ale jednak wiele faktów pami ta .

I trzecia kwestia, i my l , e ona nie jest bagatelna. Co zrobimy z tymi pytaniami, 
na które pad y odpowiedzi? B dziemy oczekiwa  innej odpowiedzi? To zapytam 
panów: Jak to prawnie ocenimy? Czy prawd  mówi  na tym otwartym, czy prawd
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b dzie mówi  na tym zamkni tym? Czy ta sytuacja nas doprowadza do tak 
niekomfortowej sytuacji, e my po prostu nie b dziemy mieli o co pyta , bo pad y
pytania?  

Przewodnicz cy:

Ja jedynie…  

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Ale panowie zdajecie sobie teraz spraw  z sytuacji, która zaistnia a?

Przewodnicz cy:

Ja jedn  jak gdyby, jakby tak  deklaracj  chc  z o y : licz , e nowy tryb 
spowoduje powrót pami ci wiadka. W zwi zku z tym nie widz  przeszkód, eby
powtórnie zada  pytania, te, na które ju  odpowiedzia , szczególnie te, przed którymi 
si  zas oni  niepami ci .

Jeden z pos ów:  

Czy to jest dyskusja? 

Przewodnicz cy:

Tak, to jest dyskusja.  

Prosz , pan marsza ek Stefaniuk.

Pose  Franciszek Jerzy Stefaniuk: 

My l , e przewodni… e ja by em sprawc  tej decyzji, któr  podj
przewodnicz cy, e ja próbowa em nawet, mo e wykorzystuj c swoje poczucie 
humoru, wiadka rozlu ni , my la em, e zacznie rozmawia . Nie odnios o to adnych
skutków. Wybra em w trzeciej turze takie pytania, na które jemu powinno zale e ,
eby odpowiada . Nie odpowiada , wi c, wysoka komisjo, poczucie humoru mam, ale 

mnie nie sta  na to, ebym sam si  o miesza  i tak jak do ciany bez przerwy zadawa
pytania, kto  mówi: nie wiem, nie pami tam, nie rozumiem, co pan mówi. Jestem… ja 
nie jestem osob  ograniczon  w jaki  sposób. Jak do tej pory to ja si  spotyka em  
z tym, e mnie ludzie rozumieli, co mówi , chocia , cho  nawet nie do rzeczy bym 
mówi , to wiedzieli, o czym mówi . I w tej chwili ja w takiej formie – to z góry mówi
– pracowa  nie chc . Je eli b dzie jaka  inna propozycja, rozs dniejsza forma, to 
sk onny jestem j  poprze , bo tak, jak do tej pory, to my do niczego nie dojdziemy. Bo 
tu uwaga. Otó , szanowni pa stwo, jest taka rzecz. Ja si  zgodz  z tym, e odpowied :
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tak, nie albo nie rozumiem to jest odpowiedzi , ale ona niczego nam nie wnosi. My nie 
jeste my s dem, który ma na podstawie tego dokona  orzeczenia, my jeste my 
komisj , która ma szerszy zakres, powiedzmy, do ustalenia. My powinni my znale
t  drog  legalno ci w procesie stanowienia prawa czy usuni cie obszarów, tych 
zapalnych obszarów, obszarów naganno ci w procesie stanowienia prawa. I ja 
wola bym, eby akurat ten wiadek, do którego, zanim on wyst pi  przed komisj ,
by o tyle pyta  innych wiadków, przecie  nazwisko Sobiesiak ca y czas si
przewija o nam w komisji, dlatego te  uwa am, e dla nas, dla nas potrzebne jest, eby
on zacz  mówi , zacz  odpowiada  rzeczowo na nasze pytania. Nie tylko eby 
powiedzia  publicznie to, co chcia , bo ja dlatego by em za tym, eby pierwsz  tur
pu ci  pyta  publicznie, poniewa  on do tej pory powiedzia , co chcia , no to i my 
zapytamy jego publicznie. Je eli nie ma odpowiedzi, w dalszym ci gu w tym 
wymiarze praca komisji… to my sami si  b dziemy o miesza . To mog  pój  do 
ciany w tej chwili, te pytania zada  i b d  mia  luz ju  wtedy, nie b d  musia

siedzie  tam na sali kolumnowej, bo s  dla mnie miejsca, w których bardziej 
wypoczywam ni  tam, przepraszam.

Przewodnicz cy:

Prosz  pa stwa, chcia bym jeszcze ustali  list  g osów i eby my pó niej przeszli 
do rozstrzygania.  

Czyli pani pose  Kempa.

Kto jeszcze by chcia  zabra  g os?  

Dobrze.

To prosz , pani i po pani g osujemy.  

Prosz  sobie w czy  mikrofon.  

Pose  Beata Kempa: 

Panie marsza ku, znaczy, ja jestem w stanie pana zrozumie , bo je eli… czy mo e
chcia abym inaczej, bo bardzo pana szanuj . Panie marsza ku…

Pose  Franciszek Jerzy Stefaniuk: 

Ciesz  si  bardzo.

Pose  Beata Kempa: 

…w setkach, tysi cach, a mo e nawet milionach spraw karnych w a nie tak jest, e
prokurator zadaje wiadkowi pytanie, wiadek mówi: nie wiem, nie pami tam. Ma do 
tego prawo. I gdyby my mieli w ten sposób na to patrze , to nigdy w yciu adna
prokuratura nikomu niczego by nie udowodni a. Bo ja si  boj  teraz o jedn  rzecz: jak 
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to b dzie wygl da o, znaczy, teraz te zeznania, które s  do tej pory, to jestem w stanie 
bardzo dobrze skonfrontowa  z tym materia em, który mamy, i albo da  wiar
stenogramom, bo je eli odpytuje pan pose  Ar ukowicz czy nawet pan, panie 
marsza ku, dok adnie na okoliczno  rozmowy, gdzie jest stenogram z dnia 15 marca, 
to on mi mo e mówi , e nie pami ta, to jest jego rozmowa. I czy ja daj  wiar  temu, 
nawet mo emy sobie za yczy , tak, je li nie wierzymy, czy to jest, czy prokurator 
dobrze to ods ucha , mo emy sobie za yczy , eby ods ucha  t  rozmow  i mo emy
rozpozna , czy to jest rozmowa pana Sobiesiaka z panem Koskiem, czy to jest 
rozmowa pana Iksi skiego czy panienki takiej, czy siakiej, czy owakiej. I my 
oceniamy wiarygodno  pó niej. My nie musimy dzisiaj uzyska  wiedzy. wiadek 
odpowiada to tak, jak umie i jak najlepiej pami ta. Je li mówi, e nie pami ta, to jest 
te  odpowied , to jest dla mnie odpowied . Ale je eli on mówi, e nie pami ta to, co 
dzia o… czy odczytujemy mu wprost ju  rozmow , prawda, i on mówi, e nie 
pami ta, to ja te  umiem taki materia  dowodowy oceni .

I dlatego absolutnie, panie marsza ku, z punktu widzenia, przepraszam, 
jakiegokolwiek pan si  nie nara a na mieszno . Wie pan, jaki jest odzew? 
Absolutnie pan si  nie nara a na mieszno . Wr cz przeciwnie, pan jest dzisiaj 
wyrazicielem woli wielu Polaków, bo wielu chce o to zapyta , o co pan zapyta , o co 
zapyta  pan pose  Ar ukowicz, o co zapyta  pan pose  Neumann, a nawet o co zapyta
dzisiaj pan pose  Urbaniak. 

Pose  Franciszek Jerzy Stefaniuk: 

Dzi kuj .

Pose  Beata Kempa: 

Nie, naprawd . Natomiast ja pa stwu powiem: to tak wygl da. Rozumiem, e…
natomiast, panie marsza ku, powiem panu szczerze: odpytywa am w swoim yciu,
mo e w post powaniu karnym wykonawczym tysi ce osób. Wie pan, od czego si
zaczyna a rozmowa? Oni ju  byli po wyrokach, wie pan, co mówili? Ja jestem 
niewinny, mimo i  wyroki we wszystkich instancjach si  potwierdzi y. To tak w a nie 
wygl da i nie chcieliby my, eby cie pa stwo… Bo rozumiem, to mo na prze y
szok, natomiast to w a nie tak wygl da i prosz  si  tym nie martwi . Bo pó niej
porównujemy inne materia y i wiemy, na ile te zeznania wiadka by y dla nas 
wiarygodne, na ile by y niewiarygodne. To jest ju  kwestia oceny materia u
dowodowego. Natomiast pytania musz  pa , ja nie mog  od nich odst pi , dlatego e
mam dokumenty, na podstawie… ja nie robi  sobie tych pyta  z sufitu, musz
potwierdzi  pewne rzeczy albo wykluczy , albo, je eli mówi, e nie pami ta, ale nie 
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zaprzecza temu. I dlatego w tej sytuacji, panie przewodnicz cy, ja mam inn
propozycj , je li pan przewodnicz cy pozwoli. 

Przewodnicz cy:

Nie, ale przepraszam, rozstrzygamy wniosek. Skupmy si  nad wnioskiem i go 
rozstrzygnijmy.

Pose  Beata Kempa: 

Panie przewodnicz cy, a czy nie lepiej tak, a czy nie lepiej tak, zanim pan dopu ci
do tego, do przeg osowania tego wniosku, czy nie lepiej by oby zrobi  tak, e na ten 
pa ski wniosek, gdzie ja si  upieram, e on nie do ko ca by  zgodny z prawd , bo pan 
dokona  oceny, stawiaj c naraz szybko ten wniosek, dokona  pan oceny ju
zeznaj cego, licz c, e my nie uzyskamy adnego materia u dowodowego, co jest 
b dne, co jest b dne? Bo my i... moim zdaniem, ju  jest materia  dowodowy 
uzyskany, oczywi cie cz ciowo, bo jeszcze mamy szereg innych pyta . Czy nie lepiej 
zamówi  ekspertyz  na t  okoliczno , prze o y  dalsze przes uchanie wiadka na 
inny termin i w ten sposób pozwoli  równie wiadkowi przemy le  pewne kwestie? 
Bo prosz  zobaczy  niekonsekwencj wiadka.

Po pierwsze, on chcia  uzyska  taki efekt i go uzyska . I tak b dziemy mieli  
z ka dym kolejnym wiadkiem, bo ulegniemy. A ja na przyk ad nie zamierzam. Po 
drugie, panie przewodnicz cy, no, nie b dziemy chodzi  pod dyktando wiadków. My 
jeste my komisj , która ma doj  do stanu faktycznego, a wiadek ma mówi  tak, jak 
to pami ta b d  nie pami ta, b d  odpowiedzie , jak uwa a, na pytanie. Po trzecie, 
prosz  zauwa y  niekonsekwencj , moim zdaniem, wiadka. Odnosz  takie wra enie,
bo je eli w cz ci wst pnej, mówi o tym, e chce oczy ci  z zarzutów siebie i swoj
rodzin , a pó niej na pytania, które niektóre, niektóre wietnie s u  temu, eby móg
na nie odpowiedzie , eby mog a opinia publiczna si  z nimi zaznajomi , on 
odpowiada tak, jak odpowiada, to jest jaka  niekonsekwencja, to by o wywarcie na nas 
w a nie tego, eby my poszli pod to dyktando, zamkn li to posiedzenie. 

I ja panu gwarantuj , ja panu gwarantuj , e dalej b dziemy mieli takie same 
odpowiedzi. Dlaczego? Dlatego, e wiadek mo e si  znowu powo ywa  na art. 11 
ust. 1 pkt 1, czyli e mo e go odpowied  narazi  na odpowiedzialno  karn . Mo e?
Mo e. Dlatego, panie przewodnicz cy, ja rozumiem polityk , ja rozumiem, e to mo e
by  niekorzystne, ale si  odwo uj  tutaj w tej chwili do zasad polskiego prawa karnego 
i Kodeksu post powania karnego. Gdyby tak post powa  ka dy organ prowadz cy
ledztwo, nie uzyska by nigdy w yciu nic. 
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Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Pani pose , ja te  rozumiem pani motywy polityczne, ale si  z nimi nie zgadzam. 
Bo ja uwa am, e my nie jeste my instytucj  karn  i nie jeste my s dem, który ma 
rozstrzygn  o winie lub niewinie. Polecam tutaj, polecam tutaj i ustaw  o sejmowej 
komisji ledczej, i komentarz do tej ustawy. My mamy obowi zek przede wszystkim 
ustali  prawd . W zwi zku z tym znacznie warto ciowsze z tego punktu widzenia dla 
mnie s  odpowiedzi ni …

Jeden z pos ów: 

...ni  w standardzie prawnym... 

Pose  Beata Kempa: 

Panie przewodnicz cy...

Przewodnicz cy:

Przepraszam, nie przerywa em pani, nie przerywa em panu. Przepraszam, prosz
nie wchodzi  w ten tryb, który pani bardzo lubi…  

Pose  Beata Kempa: 

...wk ada w usta co , czego nie powiedzia am.

Przewodnicz cy:

Nie przerywa em pani, prosz  mi nie przerywa .

Pose  Beata Kempa: 

Ale prosz ...

Przewodnicz cy:

Wi c ja uwa am, e znacznie istotniejsze dla nas jest ustalenie prawdy i z tego 
punktu widzenia warto ciowsze dla mnie s  odpowiedzi wiadka merytoryczne ni
zas anianie si  przez wiadka niepami ci . Licz , e taki efekt mo emy uzyska . Nie 
jestem pewien, czy uzyskamy, ale licz , e mo emy uzyska .

Ju  my la em, e przejdziemy do g osowania tego wniosku, jeszcze pan pose
Neumann i pan marsza ek Stefaniuk i wtedy naprawd  g osujemy.  

Prosz .
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Pose  S awomir Neumann: 

Szanowni pa stwo, nie wiem, na czym wy opieracie swoje takie dobre 
samopoczucie, tak fajnie to wygl da, e macie wiadka z apanego, bo ja tego 
naprawd  nie widz . Raczej my la em, e Sejm nas powo a  po to, eby my starali si
uzyska  odpowiedzi, a nie mie  szczer  zabaw  z tego, e zadajemy pytania. Je eli
rzeczywi cie wiadek dzisiaj na posiedzeniu niejawnym czy zamkni tym, nie, nie, 
zamkni tym, na te pytania, które pani wyartyku uje, nie odpowie, to pani efekt i tak 
osi gnie, bo te pytania pani zada. One b d  w stenogramie. 

Natomiast mo emy oczywi cie zrobi  dalsze show, mo ecie pa stwo udawa , e
odpowied : nie wiem jest odpowiedzi  i z tego czerpa  wiedz  na przysz o . Ja 
twierdz , e to jest wiadek, którego warto wys ucha , eby jego odpowiedzi pozna .
To wiadek istotny dla nas i nasze ambicje podra nione, stoimy pod szanta em, to jest 
dla mnie oczywiste, i jako komisja stoimy pod szanta em. Tylko pytanie, czy nie 
powinni my troch  jednak spu ci  z siebie te  powietrze i cofn  si  krok w ty , eby
us ysze  odpowiedzi, a jednocze nie, a jednocze nie podj  wniosek do s du
o ukaranie wiadka. Dla mnie to jest oczywiste, e powinien wniosek z tej komisji 
wyp yn  o ukaranie wiadka. Ewidentnie, tu nie ma co do tego w tpliwo ci.
Natomiast je eli chcemy cokolwiek wyja nia , to musimy dba  o to, eby odpowiedzi 
pad y, a nie zadawala  si  tym, e odpowied : nie wiem jest te  odpowiedzi .

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Pan marsza ek Stefaniuk. 

Pose  Franciszek Jerzy Stefaniuk: 

Ja my l , e ta forma, jak by a do tej pory, to ona jest bardziej niekorzystna dla 
wiadka, ale równie  i dla nas, bo w kategoriach takich ci le prawnych, no, to by o

wszystko w porz dku. wiadek z o y  przyrzeczenie, wiadek zosta  pouczony  
o odpowiedzialno ci karnej, ale, no, ja mam nadziej  i chc  wykorzysta  wszystkie 
mo liwo ci, eby czego  si  dowiedzie  wi cej ni  na tej sali kolumnowej. O to mi 
chodzi.

Natomiast ja chcia em pani pose  podzi kowa  za wyrazy szacunku, my l , e
macie za co, bo przecie  waszemu prezesowi dzi  za atwi em miejsce na golfa, razem 
zabior  go ze sob .
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Pose  Zbigniew Wassermann: 

...to za atw mi jeszcze z tym facetem par  innych spraw... 

Pose  Franciszek Jerzy Stefaniuk: 

Przepraszam...

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Tak, prosz .

Pose  Franciszek Jerzy Stefaniuk: 

Panie przewodnicz cy, ja, ja prosz , eby to wykre li  z protoko u, poniewa  tu  
i pose  Wassermann chcia  jeszcze, mnie namawia  do za atwienia innych spraw. 

Pose  Zbigniew Wassermann: 

My la em, e to b dzie dobry materia  na... 

Przewodnicz cy:

Dzi kuj .

Prosz  pa stwa, my l , e mo emy przyst pi  do g osowania. Poddaj  wniosek  
o przej cie do odbycia posiedzenia zamkni tego pod g osowanie.  

Kto jest za tym wnioskiem, prosz  podnie  r k  do góry. 

Kto jest przeciw, prosz  podnie  r k  do góry. 

3 g osy przeciwne. 

Stwierdzam, e przy 4 g osach za i 3 g osach przeciwnych wniosek zosta  przyj ty.

Teraz jeszcze chc  si  zastanowi , jak to mamy organizacyjnie zrobi . Nie wiem, 
czy wszyscy tam pójdziemy i ja to og osz , czy ja tam mam tylko i , czy ja  
z przewodnicz cym Ar ukowiczem mamy i  na sal  kolumnow .

Jak to zrobi ?

Pose  Franciszek Jerzy Stefaniuk: 

Chcia em si  zapyta , czy je eli... to my tutaj b dziemy...
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Przewodnicz cy:

Tak tutaj. Dwadzie cia pi .

Jeden z pos ów: 

I musimy wtedy usi  tak, jak tam siedzieli my...

Przewodnicz cy:

Ja mam, e tak powiem, w tabelkach kolejno , wi c…

Teraz pani pose  Kempa, pó niej pan pose  Wassermann, pó niej pan pose
Neumann, potem ja. 

Prosz ? Ale on to wie.

Jeden z pos ów: 

Co wie? 

Przewodnicz cy:

No, przecie , przepraszam, jest pe nomocnik. 

Pose  Beata Kempa: 

Co wie... zamkni te posiedzenie, prosz  pana, b dzie, e b d  tajne protoko y. No, 
przecie ...

Pose  Franciszek Jerzy Stefaniuk: 

Ja my l , e…

Przewodnicz cy:

Prosz  pa stwa, chc  og osi  przerw , eby pój  na sal  kolumnow
poinformowa . Pytanie: Kto tam idzie? Ja id  na pewno, bo musz .

Czy kto  jeszcze ze mn  idzie? 

Pose  Zbigniew Wassermann: 

Ja id  za panem, bo... 
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Przewodnicz cy:

Dobrze.

I teraz jeszcze zdecydujmy. Ja bym chcia , eby my zdecydowali po 
przeg osowaniu tego wniosku, kto bierze, kto mo e bra  udzia  jeszcze. Wi c, wed ug
mnie, cz onkowie komisji, sekretariat komisji, biuro legislacyjne i asystenci pos ów. 
Oprócz wiadka i pe nomocnika, tak? Bo oczywi cie oni te  bior  udzia .

Dzi kuj . Jest powszechna zgoda, wi c takie uzgodnienie przyj li my.  

Przepraszam, prosz  jeszcze. 

Jeden z pos ów: 

Chwil  przerwy... 

Przewodnicz cy:

No, my l , e na to 10 minut trzeba, eby tam doj .

Jeden z pos ów: 

To my idziemy tam wszyscy? 

Przewodnicz cy:

Nie wiem. Kto chce. Ja musz  i , bo ja musz  komunikat wyg osi  ...ale nie pójd
do kamery. 

No, to 15 minut, dobrze? 

Przewodnicz cy:

Wznawiam posiedzenie komisji.  

Przypomn , e jeste my w punkcie pierwszym: zadawanie, czyli przes uchanie
pana Ryszarda Sobiesiaka. 

Przeszli my na tryb zamkni ty.

Jeste my w trzeciej turze zadawania pyta . Pytania zadajemy wed ug tych samych 
zasad i tej samej kolejno ci, jak  mieli my na sali kolumnowej, wi c teraz kolej na 
zadawanie pyta  przez pani  pose  Beat  Kemp .

Prosz , 10 minut.  


