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

Przewodniczący:
Wznawiam posiedzenie komisji.
PrzypomnĊ, Īe jesteĞmy w punkcie pierwszym: zadawanie, czyli przesáuchanie
pana Ryszarda Sobiesiaka.
PrzeszliĞmy na tryb zamkniĊty.
JesteĞmy w trzeciej turze zadawania pytaĔ. Pytania zadajemy wedáug tych samych
zasad i tej samej kolejnoĞci, jaką mieliĞmy na sali kolumnowej, wiĊc teraz kolej na
zadawanie pytaĔ przez panią poseá BeatĊ KempĊ.
ProszĊ, 10 minut.
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Poseá Beata Kempa:
ProszĊ Ğwiadka, ja bĊdĊ ciągnąü wątek, o który pytaáam, z dnia 15 lipca. ZaczĊáam,
ale nie skoĔczyliĞmy z uwagi na czas. Czy... czy i kiedy, i w jakich okolicznoĞciach,
czy pan ma taką wiedzĊ, doszáo do spotkania jednak pana Chlebowskiego z panem
wiceministrem Kapicą na pana proĞbĊ?
Przewodniczący:
Teraz juĪ sobie sam pan wáączyü musi i sam pan wyáączy, dobrze?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Teraz jest wáączony?
Przewodniczący:
Tak, tak. Jak siĊ Ğwieci czerwona lampka, to jest wáączony.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nic mi nie wiadomo na ten temat, pani poseá.
Poseá Beata Kempa:
Czy pan Chlebowski zdaá panu relacjĊ ze swojego spotkania z panem Kapicą
w pana sprawie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, co pani rozumie: zdaá relacjĊ. Nie przypominam sobie takiej sytuacji.
Poseá Beata Kempa:
To moĪe: Czy zdawaá relacjĊ panu z... czy oczekiwaá pan relacji z... z ewentualnie
czy ustaleĔ ze spotkania pana Chlebowskiego z panem Kapicą?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Pani poseá, na nic nie oczekiwaáem.
Poseá Beata Kempa:
A biorąc pod uwagĊ paĔskie stwierdzenie, Īe: przecieĪ my ich do sądu podamy, to
proszĊ powiedzieü, z kim dokáadnie i w jakiej sprawie chciaá pan wejĞü w spór na
drodze sądowej.
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Pan Ryszard Sobiesiak:
ProszĊ panią, ja, pani poseá, ja w tej chwili nie jestem w stanie odtworzyü
rozmowy sprzed roku praktycznie, czy… To jest, to jest, ta rozmowa jest sprzed roku
czy sprzed póátora roku?
Poseá Beata Kempa:
No, sprzed... 15 lipca 2008 r.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Przepraszam panią bardzo, nie pamiĊtam.
Poseá Beata Kempa:
To wróümy do pytania, bo z kolei jest to tryb zamkniĊty i czĊĞü tutaj z komisji
uwaĪaáa, Īe pan sobie wiĊcej przypomni. To moĪe pan przypomni sobie mniej wiĊcej,
ile razy i czy czĊsto pan rozmawiaá z panem posáem Chlebowskim. Telefonicznie. Czy
to pan inicjowaá te rozmowy, czy pan poseá Chlebowski?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Co mam powiedzieü? PiĊü razy, dziesiĊü razy, piĊtnaĞcie, jeden raz.
Poseá Beata Kempa:
Nie, tak jak pan to potrafi okreĞliü.
Pan Ryszard Sobiesiak:
WiĊcej niĪ trzy razy.
Poseá Beata Kempa:
Ale w jakim okresie, w jakim czasokresie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
ZaleĪy, czasami przez trzy miesiące ani razu, a czasami w ciągu miesiąca trzy razy
leciaáo. Nie, nie wiem, nie jestem w stanie tego dokáadnie okreĞliü.
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Poseá Beata Kempa:
Dobrze.
To, proszĊ Ğwiadka, w takim razie OK. To proszĊ powiedzieü: Co inicjowaáo takie
rozmowy, jaki obszar problemów? Co takiego skáaniaáo pana, Īeby, Īeby kontaktowaü
siĊ z panem, wáaĞnie z panem Chlebowskim, mimo iĪ, powiedzmy, no, kontakt nie byá
taki dáugi?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie jestem w stanie pani odpowiedzieü na to pytanie. Nie przypominam sobie.
Poseá Beata Kempa:
To w takim razie: Czy rozmawiaá pan z panem Chlebowskim na róĪne tematy, czy
teĪ byá tylko jeden obszar tematów, gdzie pan akurat wiedziaá, Īe moĪe pan rozmawiaü
z panem Chlebowskim?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Prosiábym o skonkretyzowanie pytania. Co to znaczy: róĪne tematy?
Poseá Beata Kempa:
Czy rozmawiaá pan na inne tematy niĪ ustawa hazardowa, czy niĪ i... te sprawy
biznesowe, które pana interesowaáy? MówiĊ w pozytywnym oczywiĞcie tego sáowa
znaczeniu.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak, tak.
Poseá Beata Kempa:
Czyli kontakty związane z paĔskim biznesem, tak?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie jestem w stanie tego potwierdziü.
Poseá Beata Kempa:
Ale powiedziaá pan: tak.
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Powiedziaáem: tak, na inne tematy siĊ kontaktowaáem, oprócz ustawy, jak pani to
powiedziaáa, czy z ustawą. Pani wymusza na mnie odpowiedzi. JeĪeli pani mówi, Īe
niedotyczące ustawy, tak, teĪ siĊ, teĪ siĊ kontaktowaáem. Nie wiem, umawialiĞmy siĊ
na wódkĊ na przykáad w jednym ze stenogramów, jeĪeli to jest prawdziwy stenogram,
bo ja nie mam tych stenogramów. Dla mnie to jest wszystko wyrwane z kosza
i poáoĪone, jaki... jestem bandyta. I nie uciekáem, tylko pierwszego wáączyáem sobie
telewizor i zobaczyáem siebie. MyĞlaáem, Īe mi siĊ Ğni albo jestem w wiĊzieniu, albo
mi siĊ Ğni, no, bo to niemoĪliwe. Ja jestem wolny, nic mi siĊ nie dzieje, a, a widzĊ
siebie i caáy hotel. WiĊc normalnie wsiadáem w samochód, zadzwoniáem do pana
mecenasa i mówiĊ: No, wiedziaáem, Īe teraz widzi pani, co tu siĊ dzieje. Miaáem
z nimi rozmawiaü i im táumaczyü? WiĊc wsiadáem w samochód i pojechaáem sobie
z domu. Nie uciekáem, tylko wyjechaáem. I przyjechaáem. A pan KamiĔski káamie jak
we wszystkim. No, we wszystkim to moĪe nie, ale najwiĊkszy agent w Polsce i zdaje
ten, zdaje, przed szanowną komisją robi wystąpienie, a ja w tym czasie jestem
w Polsce i mówi, Īe uciekáem, Īe bojĊ siĊ wróciü. Pewnie, Īe siĊ baáem, bo myĞlaáem,
Īe mnie zamknie.
Poseá Beata Kempa:
Dobrze.
ProszĊ Ğwiadka, a proszĊ powiedzieü: Kiedy ostatnio pan rozmawiaá z panem
Chlebowskim? Tak ogólnie, ostatnio.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ostatnio? Nie pamiĊtam. Dokáadnie po wyjĞciu z, z przesáuchania w prokuraturze.
Nie wiem, kiedy to byáo.
Jeden z posáów:
6 stycznia.
Pan Ryszard Sobiesiak:
6 stycznia. Chyba tak... spotkanie...
Poseá Beata Kempa:
A czy byáa to rozmowa telefoniczna, czy pan spotkaá siĊ z nim…
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Telefoniczna.
Poseá Beata Kempa:
Telefoniczna. I dotyczyáa czego ta rozmowa?
Pan Ryszard Sobiesiak:
WiĊc powiedziaáem mu, Īe, Īeby siĊ nie baá, bo dzwoniá gdzieĞ, kiedyĞ, jeszcze
chyba we wrzeĞniu, w paĨdzierniku, do Koska, do pana Koska i siĊ pytaá, znaczy,
prosiá go, Īeby, jak bĊdzie miaá tamten kontakt ze mną, to Īebym przyjechaá na
zeznania na komisjĊ, jak bĊdzie. WiĊc zadzwoniáem... do niego, Īe jestem i na pewno
stawiĊ siĊ na komisjĊ.
Poseá Beata Kempa:
Uhm. Dobrze.
A proszĊ jeszcze powiedzieü o takiej rzeczy. To w takim razie – bo chcĊ jakby
ustaliü pewną czĊstotliwoĞü i dlatego pana pytam – jak czĊsto pan zwracaá siĊ do pana
Chlebowskiego z proĞbami róĪnymi?
Pan Ryszard Sobiesiak:
...zwracaáem siĊ, pani poseá, z proĞbami róĪnymi. Dzwoniáem nawet, jak, jak,
mówiĊ: kiedy bĊdziesz na Dolnym ĝląsku, spotkajmy siĊ. I tyle. No, to jak, to nie
znaczy, Īe musiaáem siĊ, mieü jakąĞ do niego proĞbĊ. A jest prawdą jest, Īe, Īe juĪ za
kaĪdym razem go zapraszaáem, bo jak wiedziaáem, Īe jak Chlebowski przyjedzie do,
do ZieleĔca, czy pokazaáby siĊ Schetyna, który siĊ nigdy nie pokazaá, czy pokazaáby
siĊ pan Drzewiecki, który siĊ nigdy nie pokazaá, to zaraz za tym jadą ludzie, nie, i za
tym zaraz zdjĊcia robią, i jest, jest reklama w firmie, nie.
Poseá Beata Kempa:
A, czyli te spotkania traktowaá pan teĪ jak, jak reklamĊ firmy troszkĊ?
Pan Ryszard Sobiesiak:
TeĪ wykorzystywaáem.
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Poseá Beata Kempa:
Wykorzystywaá pan. Dobrze.
ProszĊ Ğwiadka, a proszĊ powiedzieü: Czy teraz, na tym posiedzeniu zamkniĊtym,
jest pan w stanie sobie przypomnieü, gdzie i w jakich okolicznoĞciach pan poznaá pana
Chlebowskiego?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Absolutnie nie. NaprawdĊ chciaábym powiedzieü pani, ale nie jestem w stanie. Nie
wiem. I nie wiem, czy to byáo, tak jak mówiáem, nie wiem, w prokuraturze zeznaáem
chyba 5, 7, 8, 10, do niego, pana Chlebowskiego chyba mówiáem 10, chyba mówiáem
od 5 do 12 nawet. Nie wiem. Jakbym przeczytaá protokóá, pani... niech pani... proszĊ
mi podpowiedzieü, pani wie przecieĪ, tam napisane...
Poseá Beata Kempa:
Nie, ja pana pytam, wedáug pana najlepszej pamiĊci...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam.
Poseá Beata Kempa:
ProszĊ Ğwiadka, a czy 14 wrzeĞnia 2009 r., 14, to jest poáowa wrzeĞnia 2009 r., czy
dzwoniá pan do pana ministra Drzewieckiego, jeszcze wtedy ministra Drzewieckiego?
Pan Ryszard Sobiesiak:
14 wrzeĞnia?
Poseá Beata Kempa:
Tak. 14 wrzeĞnia 2008 r. Dziewiątego, przepraszam, dziewiątego.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, nie wiem, jakbym miaá billingi, moĪe bym dzwoniá, moĪe dzwoniáem.
No, nie mam pojĊcia. Nie jestem, nie mogĊ sobie tego przypomnieü. PrzecieĪ to jest
póá roku temu. To ja wiem, czy ja 14 dzwoniáem? Ja czĊsto dzwoniáem i do jednego,
i do drugiego, bo do pana Schetyny, jak powiedziaáem, praktycznie nie dzwoniáem,
tylko w tamtym jedynym przypadku. JakoĞ tak siĊ záoĪyáo. No, ale oni czĊsto nie, nie
oddzwaniali nawet, bo nie mieli czasu, nie wiem, z jakichĞ powodów, no, z róĪnych
powodów.
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Poseá Beata Kempa:
A czy przypomina pan sobie, Īe pan np. zadzwoniá do pana Drzewieckiego, a nie wiem,
pan Drzewiecki panu odpowiedziaá, Īe jest, nie wiem, na spotkaniu z premierem?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nic takiego nie... Nie przypominam sobie.
Poseá Beata Kempa:
Nie przypomina pan sobie. Dobrze.
To przejdziemy teraz do tej rozmowy, która byáa, no, opublikowana. I z tą
rozmową mam do pana kilka pytaĔ, z tym, Īe ja postaram siĊ panu jednak odtworzyü,
bo ona byáa opublikowana, wiĊc tutaj nie naraĪamy siĊ…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Mogáem nie czytaü, bardzo proszĊ.
Poseá Beata Kempa:
...na jakieĞ ujawnienie tajemnicy.
WiĊc ta rozmowa: CzeĞü Zbyszek. CzeĞü Ryszek. Co tam? JesteĞ na Dolnym
ĝląsku? Tak. Prawdziwą wojnĊ stoczyáem w czwartek. No, coĞ tam usáyszaáem.
Z Mirkiem rozmawiaáem. Udaáo siĊ coĞ, myĞlisz? To są pana sáowa. W ogóle to
wyprostowaáem. Wiesz, nie chcĊ mówiü przez ten...
Teraz pan mówi: A powiedz, umówiábyĞ tego, bo ja jadĊ, bĊdĊ w Warszawie.
Mirek ma mnie umówiü tam w Warszawie z kimĞ, wiĊc w Warszawie teĪ na pewno
bĊdĊ jeden dzieĔ.
A kiedy bĊdziesz? No, wáaĞnie nie wiem. To od niego zaleĪy, bo jutro mam
dzwoniü do niego, Īeby mu przypomnieü. WeĨ jeszcze z nim pogadaj, jak bĊdziesz siĊ
z nim widziaá, bo ja mam, bo ja tam z nim doĞü dáugo rozmawiaáem przedwczoraj,
táumaczyáem to.
Teraz pan Chlebowski: Oni w ogóle, powiem Ci tak miĊdzy nami, ani GrzeĞ ani
Miro, znaczy, ja siĊ sam, ja sam prowadzĊ rozmowy. Oni dzwonią do mnie, Īe peáne
wsparcie i wszystko.
Teraz pan: A nie dają znaku. Nie dają wsparcia. W poprzedniej rozmowie ja
prawie przekonaáem do takich rzeczy, Īe wiesz, on ze mną gadaá Ğmiesznie, bo ja
mówiĊ: GdybyĞcie wydali odmowną decyzjĊ, to ja rozumiem, ale wstrzymali. My
wszystko zrobiliĞmy, a oni, postĊpowanie, ale pierwsze, co zrobili, to zrobili teĪ
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niezgodnie z prawem. Tylko káóü siĊ z nimi, jak moĪesz, káóü siĊ z nimi. Nie
bĊdziemy teraz gadaü. Powiedz Zbyszku, prosiábym ciĊ tak jakbyĞ... ja do Mirka
dzisiaj bĊdĊ w takim razie dzwoniá, na domowy do niego zadzwoniĊ i jutro rano mu
przypomnĊ. Niech on siĊ wychyli wreszcie, bo ja zrozumiaáem, Īe on teĪ rozmawiaá
tam.
ProszĊ Ğwiadka, jaką wojnĊ mógá stoczyü Chlebowski we wspomniany czwartek?
O jakiej wojnie panu mówiá?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Pani poseá, najpierw odpowiem pani na prostsze pytanie. JuĪ... nie pytajcie juĪ
mnie wiĊcej o przecieki, o CBA, proszĊ, bo tam pani ma ten przeciek. To jeszcze byáo
przed tym, zanim dostaáem jakąkolwiek wiadomoĞü o tym, Īe... jaką niby miaáem od
kogoĞ otrzymaü o przecieku. Widzi pani, Īe... Kiedy to byáo? MogĊ poprosiü, jakby
pani tą rozmowĊ…?
Poseá Beata Kempa:
Lipiec 2008.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Lipiec 2008, to nikt nie wiedziaá jeszcze o przecieku. MyĞlĊ, Īe paĔstwo teĪ nie
wiedzieliĞcie. Ja teĪ nie powiedziaáem. Widzi pani, jaki ja jestem... ten, jak to siĊ, mam
gdzieĞ, byáo coĞ napisane... ten agent. Tak Īe proszĊ mnie o przeciekach, proszĊ juĪ
mnie wiĊcej nie pytaü, bo ja caáe Īycie byáem podsáuchiwany. A tutaj, no, nie jestem
w stanie, jakbym chciaá pani nawet powiedzieü, o czym rozmawialiĞmy. Poza tym nie
wierzĊ temu panu, bo ten pan naprawdĊ w mojej sprawie skáamaá 95% wszystkiego
z tego, co powiedziaá o mnie. Bo ja wiem najlepiej, co robiáem. Tylko przez to…
Poseá Beata Kempa:
ProszĊ Ğwiadka, ale…
Pan Ryszard Sobiesiak:
…Īe raz byáem karany i uwaĪam, Īe... sądy są niezawisáe, wiĊc…
Przewodniczący:
Pani poseá, czas minąá.
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Poseá Beata Kempa:
ProszĊ Ğwiadka – w porządku, panie przewodniczący, bo to jest waĪny wątek –
proszĊ Ğwiadka, naprawdĊ nie pytam pana o pana subiektywną ocenĊ zeznaĔ pana
Mariusza KamiĔskiego. To juĪ pan dokonaá podczas zdania, podczas paĔskiego
oĞwiadczenia.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Przepraszam.
Poseá Beata Kempa:
Ja tylko pytam: Czy pan sobie przypomina – nie szkodzi, ma pan prawo – jaką pan
wojnĊ, o jaką wojnĊ chodzi, o jakiej wojnie panu pan Chlebowski mówiá? Czy z kimĞ
rozmawiaá na jakiĞ temat, na jakiĞ bardzo waĪny dla pana temat, skoro, no, panu o tym
komunikuje, Īe, tak, prawdziwą wojnĊ stoczyáem w czwartek? A pan mu odpowiada:
No, coĞ tam sáyszaáem, z Mirkiem rozmawiaáem. O, to w takim razie o czym pan mógá
rozmawiaü z Mirkiem? I czy ten Mirek to równieĪ Mirosáaw Drzewiecki, bo byü moĪe
to mógá byü inny Mirek, którego pan zna?
Pan Ryszard Sobiesiak:
MogĊ?
Poseá Beata Kempa:
MoĪe pan.
Pan Ryszard Sobiesiak:
MyĞlaáem, Īe ja tą wojnĊ stoczyáem, ale to mi siĊ pomyliáo. Pani poseá, naprawdĊ
nie przypominam sobie. Nie mam pojĊcia, o czym rozmawialiĞmy póátora – prawie juĪ
dwa lata teraz bĊdzie – dwa lata temu.
Poseá Beata Kempa:
A, proszĊ Ğwiadka, czy wspomniana wojna…?
Przewodniczący:
Pani poseá, proszĊ juĪ przekazaü, juĪ 15 minut, proszĊ przekazaü gáos panu
Wassermannowi.
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Poseá Beata Kempa:
JuĪ koĔczĊ, sekundĊ.
A czy wspomniana wojna moĪe dotyczyü…?
Przewodniczący:
Przepraszam, pani poseá, ostatnie pytanie, dobrze?
Poseá Beata Kempa:
Tak, ostatnie. OK.
Czy... bo to jest rozmowa z 20 lipca, a w czwartek, 17 lipca…
Pan Ryszard Sobiesiak:
2008 r.?
Poseá Beata Kempa:
Tak.
...w czwartek, 17 lipca, odbyáo siĊ posiedzenie komitetu staáego. To byá wáaĞnie
czwartek, o którym mówiá pan Drzewiecki, bo skoro mówi, Īe w czwartek stoczyá,
a rozmawia z panem 20, no, to naturalnym jest, Īe 17…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ale, przepraszam, czy mogĊ pani wejĞü w sáowo? Nawet nie wiem, o czym pani
mówi, naprawdĊ, ja tego w ogóle nie rozumiem. Póátora, dwa lata temu, pani coĞ ode
mnie wymaga. Nie wiem, jaką wojnĊ, kto z kim i gdzie miaá jakieĞ spotkanie, przecieĪ
ja nie jestem sekretarzem pana Drzewieckiego ani Chlebowskiego i nie mam
pozapisywane, co oni mają tam w piątek, w sobotĊ czy w niedzielĊ. NaprawdĊ, proszĊ
mi wierzyü. Ja bym chciaá pani odpowiedzieü. Nie wiem, o czym, co miaábym
powiedzieü, Īeby pani byáa zadowolona.
Poseá Beata Kempa:
Nie, nie, to nie jest kwestia mojego zadowolenia, proszĊ pana, bo to nie o to tutaj
chodzi. Ja generalnie jestem osobą bardzo zadowoloną z Īycia, proszĊ Ğwiadka…
Przewodniczący:
Pani poseá, proszĊ juĪ koĔczyü.
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Poseá Beata Kempa:
…natomiast powiem tak. Po prostu pan sobie przypomina: No, coĞ tam sáyszaáem,
z Mirkiem rozmawiaáem. WiĊc pytam: Czy pan w pamiĊci ma takie zdarzenie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, pani poseá, nie mam. Nie przypominam sobie.
Poseá Beata Kempa:
Dobrze, to póĨniej bĊdziemy kontynuowaü.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
ProszĊ, pan poseá Wassermann.
ProszĊ wáączyü sobie mikrofon. DziĊkujĊ.
Poseá Zbigniew Wassermann:
MoĪe wróümy do początku. To mógáby pan powiedzieü komisji, czy z okresu,
kiedy pan i pan Schetyna zajmowaliĞcie siĊ klubem ĝląsk, byáy jakieĞ relacje
wzajemnych finansowych rozliczeĔ, które pozostaáy?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, co prawda bym siĊ odniósá, Īe tam juĪ napisaáem, ale odpowiem panu.
Ja wprowadziáem ĝląsk Wrocáaw do pierwszej ligi chyba w 2000 r. Dzieci prosiáy
mnie, a ja sáucham dzieci, w Stanach na wczasach. Jak wejdziemy, rezygnujĊ
z prezesa zarządu. Przyjechaáem. Jak napisaáem w tym oĞwiadczeniu, byáem jedynym
w Polsce chyba prezesem, który na samej górze zrezygnowaá sam, nikt mnie nie
wyrzuciá, sam. Zostawiáem swoje udziaáy. Zamiast zabraü pieniądze, które
finansowaáem prywatnie albo przez spóáki, to jeszcze doáoĪyáem im na wypáaty
i myĞlaáem, Īe wszystko bĊdzie OK. Za dwa lata siĊ tak zdoáowali, Īe prosili pana
SchetynĊ o... Nie ja, tylko tam prezesem zostaá Cymanek. ProszĊ Cymanka wezwaü,
on wam opowie. Dla mnie to juĪ byáa drugorzĊdna sprawa. Mnie interesowaáo tylko,
Īeby, jeĪeli pan Schetyna bierze to, to dla mnie byá to jakiĞ pomysá, Īe, poniewaĪ
wiedziaáem, co zrobiá z koszykówką, Īe wyprowadzi ich do pierwszej ligi, i sprzedam
te udziaáy, i bĊdĊ miaá pieniądze. To są jedyne relacje, jakie áączyáy mnie z panem
Schetyną. Jak pan Schetyna mówi, Īe 7 lat temu poznaá mnie, to moĪliwe, Īe wtedy
przeszliĞmy na ty, albo szeĞü, albo piĊü, nie wiem. WczeĞniej ja go znaáem, wydaje mi
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siĊ, 15, 20 lat, bo byá na… a on mnie znaá 33 lata, jak byá na moim pierwszym meczu
w 1977 r. w ĝląsku Wrocáaw, wiĊc… Nie, panie poĞle…
Poseá Zbigniew Wassermann:
No, dobrze, ale prosiábym, ĪebyĞmy siĊ trzymali pytaĔ, bo bĊdzie tak jak w innych
przypadkach…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ale, panie poĞle, to proszĊ mnie nie pytaü o coĞ, co juĪ panu odpowiedziaáem.
Tam napisaáem, Īe…
Poseá Zbigniew Wassermann:
Pytaáem o to pana SchetynĊ, odpowiedziaá mi, dlatego pytam równieĪ i pana.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, ale ja tu napisaáem w sáowie wstĊpnym, Īe Īadnych, ale to Īadnych
relacji biznesowych, przepáywów pieniĊdzy itd., nie wiem, poszukaj, panie mecenasie,
tam jest dokáadnie napisane, nic, zero.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Dobrze, to przecieĪ ja panu nie chcĊ nie wierzyü, jeĞli pan mówi, Īe nie, to…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, panie poĞle. Pan KamiĔski by mi nie uwierzyá, no, jak pan wierzy, dziĊkujĊ.
Poseá Zbigniew Wassermann:
… mam odpowiedĨ na swoje…
Ja myĞlĊ, Īe pan siĊ i przekonana do pana KamiĔskiego.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Jezus Maria, nie…
Poseá Zbigniew Wassermann:
ProszĊ Ğwiadka, proszĊ mi powiedzieü, czy zapoznanie siĊ z panem... Inaczej: Czy
pan Schetyna w jakimĞ stopniu uczestniczyá w zapoznaniu siĊ pana z panem
Chlebowskim albo z panem Drzewieckim?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Absolutnie, znaczy z panem Drzewieckim na 300% nie, bo…
Poseá Zbigniew Wassermann:
100% wystarczy.
Pan Ryszard Sobiesiak:
100% wystarczy, to z panem Drzewieckim na pewno nie. Nie przypominam sobie,
Īeby pan... Ja poznaáem pana Chlebowskiego, tak jak chyba mówiá, na jakimĞ tam
turnieju tenisowym, na pewno nie przez pana SchetynĊ.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Pana Chlebowskiego na turnieju tenisowym, a pana Drzewieckiego?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, ja juĪ od 1989, nie, od 1977 jeĨdziáem, bo dwa razy w miesiącu
jeĨdziáem do àodzi, ale wtedy go nie znaáem, on moĪe mnie juĪ znaá, bo chodziá na
mecze Widzewa albo àKS-u, nie wiem, nie pamiĊtam. W1988 r. zostaáem, czy w 1989 r.,
zostaáem dyrektorem czy najpierw wicedyrektorem, póĨniej dyrektorem paĔstwowego
kasyna i póĨniej gdzieĞ w dziewiĊüdziesiątych którychĞ tam latach, na początku ja
wiedziaáem, kto to jest pewnie Drzewiecki, bo wiedziaáem, kto to jest Pawelec,
Sobolewski, czy tam jeszcze inni ci, co siĊ zajmowali piáką albo gdzieĞ byli przy piáce,
ale nie wiem kiedy, moĪe to byü, Īe wreszcie, Īe przeszliĞmy na ty z panem
Drzewieckim wáaĞnie, tak jak on mówi, 12 lat temu, jak zacząáem graü w golfa.
Poseá Zbigniew Wassermann:
A czy pan znaá pana Nurowskiego?
Pan Ryszard Sobiesiak:
OczywiĞcie, Īe znaáem. No, panie poĞle, ja teĪ pana prezydenta KwaĞniewskiego
znam i rĊkĊ mi uĞciskaá.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ale o to jeszcze nie pytaáem, proszĊ zaczekaü i daü mi szansĊ, byü moĪe, Īe
zapytam i o pana prezydenta KwaĞniewskiego, ale pana Nurowskiego to, proszĊ
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uprzejmie powiedzieü, w jakich okolicznoĞciach, czy to byáo teĪ związane z tym
Ğrodowiskiem, czyli z Ğrodowiskiem pana Drzewieckiego?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, panie poĞle, ja graáem w piákĊ w pierwszoligowym klubie, najlepszym klubie
w Polsce, nie byáo lepszych.
Poseá Zbigniew Wassermann:
ProszĊ Ğwiadka, ale pan Nurowski nie graá w piákĊ.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie graá, ale nie wiem, przechodziliĞmy gdzieĞ koáo siebie, spotykaliĞmy siĊ
gdzieĞ, nie wiem, nie pamiĊtam.
Poseá Zbigniew Wassermann:
No to ja tylko pytam, czy pan moĪe powiedzieü, w jakich okolicznoĞciach siĊ pan
z nim poznaá?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mogĊ, i nie jestem záoĞliwy, nie wiem, nie mogĊ sobie przypomnieü.
Poseá Zbigniew Wassermann:
To jest teĪ odpowiedĨ.
Pan Ryszard Sobiesiak:
DziĊkujĊ.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Bo pan táumaczy siĊ z czegoĞ, co ja nie kwestionujĊ, ja tylko chcĊ, Īeby pan
odpowiadaá.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja siĊ nie táumaczĊ, ja tylko mówiĊ, Īe…
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Poseá Zbigniew Wassermann:
Dobrze.
ProszĊ Ğwiadka, proszĊ mi powiedzieü, czy pan wie, kto w Ğrodowisku ludzi
zajmujących siĊ hazardem miaá taki przydomek Perkusista?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Wtedy trzeba byáo zrobiü komisjĊ, nie dzisiaj.
Poseá Zbigniew Wassermann:
WáaĞnie dlatego o to pana pytam, pociągmy trochĊ ten temat. Niech pan zagra na…
Pan Ryszard Sobiesiak:
...KamiĔski zamknie, za duĪo mówiá.
Poseá Zbigniew Wassermann:
No…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Znam pana „PerkusistĊ”, znaczy, tak mi siĊ wydaje, Īe to jest…
Poseá Zbigniew Wassermann:
Niech to pan nazwie po nazwisku, dobrze?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja go raz... Nie, nie bĊdĊ go obraĪaá, bo jak nie ma goĞcia, to nie bĊdĊ obraĪaá.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Nie, no, ale po nazwisku niech pan powie…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Chyba Benbenek ma…
Poseá Zbigniew Wassermann:
No tak, no ja o to pytam.
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Jak ja nie znaáem, jak siĊ... nazywa naprawdĊ Kapica, no to wie pan, o Benbenku
to jeszcze dawniej byáo, no to mogáem teĪ nie znaü.
Poseá Zbigniew Wassermann:
No, bo pan tak mówi, jak by pan go z gruntu nie lubiá.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja go nie lubiĊ.
Poseá Zbigniew Wassermann:
ProszĊ pana, to byáa jakaĞ konkurencja na rynku hazardowym?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, proszĊ pana, to, proszĊ powiedzieü panu KamiĔskiemu, mam nadziejĊ, Īe on
powyciągaá te wszystkie donosy, to tam bĊdzie pisaáo, no przecieĪ Benbenek…
Poseá Zbigniew Wassermann:
Znaczy, ja mam do pana proĞbĊ, traktujmy siĊ powaĪnie, bo ja tak staram siĊ caáy
czas pana traktowaü i nie wiem, czy mam racjĊ.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Przepraszam.
Poseá Zbigniew Wassermann:
ProszĊ bardzo.
To wróümy do pytania i do odpowiedzi. Czy pan Benbenek na rynku hazardowym
byá przez pana traktowany jako konkurencja, jako czáowiek, który konkuruje z panem?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, pan Benbenek byá traktowany, nie wiem, jak to nazwaü, bo nie chcĊ go
nazywaü Ĩle, bo go tu nie ma. Pan Benbenek zagarnąá mienie paĔstwowe i to do tego
pan powinien dojĞü.
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Poseá Zbigniew Wassermann:
Sáucham pana.
Pan Ryszard Sobiesiak:
To mówiĊ panu.
Poseá Zbigniew Wassermann:
To proszĊ…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Paáac Prymasowski kupiá za 500 tys. zá...
Poseá Zbigniew Wassermann:
W którym roku?
Pan Ryszard Sobiesiak:
PaĔstwo… Nie wiem w którym roku, to moĪna sprawdziü. PaĔstwo mu poĪyczyáo
na to pieniądze, a wynająá jedno piĊtro za 600 tys. zá Amerykanom, na rok, no i…
Poseá Zbigniew Wassermann:
Co jeszcze záego zrobiá pan Benbenek?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, resztĊ... juĪ nie bĊdĊ na niego nadawaá.
Poseá Zbigniew Wassermann:
ProszĊ pana, ja powiem tak, ja nie wymagam, Īeby pan na kogoĞ nadawaá, ale
muszĊ od pana próbowaü egzekwowaü mówienie prawdy i…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ale to jest prawda.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ja tego, ja nie zaprzeczam, tylko, bo pan dzieli, prawdĊ dzieli na kawaáki...
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Przepraszam.
Poseá Zbigniew Wassermann:
...a prawo mówi, Īe jak siĊ wie prawdĊ, to siĊ mówi caáą prawdĊ, niektórzy mówią:
tyĪ prawdĊ, ale rzecz polega na tym, Īe jeĪeli pan mówi, Īe to jest czáowiek, który
charakteryzowaá siĊ tego typu dziaáaniami, i zatrzymuje siĊ pan po pierwszym
przykáadzie, i widaü, Īe na jĊzyku pan ma trzy nastĊpne, to znaczy, Īe pan caáej
prawdy nie mówi.
Pan Ryszard Sobiesiak:
No ale, panie poĞle, ja caáej prawdy nie znam, ja znam jedną prawdĊ. Byá pan Benbenek
udziaáowcem w Casino Centrum, paĔstwowym kasynie, gdzie ja byáem szefem...
Poseá Zbigniew Wassermann:
Tak.
Pan Ryszard Sobiesiak:
...i byá bardzo krótko, bo go, bo wiedziaáem, Īe to jest, nie chcĊ nazywaü tak jak
ten, pan KamiĔski, poniewaĪ nie zostaá skazany za to. Przyszedáem do pana ministra,
któregoĞ tam, juĪ nie pamiĊtam, czy wiceministra, i pokazaáem papiery
i powiedziaáem: Panie ministrze, tak jak Teatr Narodowy i WyĪsza Szkoáa Filmowa
w àodzi dostaáy udziaáy za darmo od pana Benbenka, ja to zaáatwiáem, tak moĪe pan
wziąü, nie wiem, tam miaá udziaáy w Radio Eska…
Poseá Zbigniew Wassermann:
W Super Expressie…
Pan Ryszard Sobiesiak:
...Paáac Prymasowski, wszystko. Pan minister powiedziaá, Īe tak, zajmiemy siĊ. Po
miesiącu przyszedáem, powiedziaá, jego ta sprawa... no, nie zajĊli siĊ tą sprawą, pan
Benbenek wszystko przejąá w majestacie prawa.
Ale, przepraszam, na jakie pytanie miaáem odpowiedzieü?
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Poseá Zbigniew Wassermann:
No wáaĞnie na temat pana Benbenka, czy go pan znaá, a póĨniej na temat ten, czy
on jest paĔską konkurencją na rynku i pan w ramach tej konkurencji powiedziaá to, co
powiedziaá?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja nie mam Īadnej konkurencji, bo ja juĪ nie mam Īadnych udziaáów. Wtedy
moĪna powiedzieü, Īe byá moim konkurentem, zawsze donosy na mnie donosiá,
wysyáaá.
Poseá Zbigniew Wassermann:
A czy on, pana zdaniem, podejmowaá jakieĞ dziaáania w związku z tą ustawą,
o której my mówimy?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, proszĊ mi uwierzyü, naprawdĊ, jak ja bym byá ten lobbysta, czy
jeszcze, znając tych wszystkich panów, to ja bym zadzwoniá do pana Benbenka, daj
milion záotych, zadzwoniábym do Casinos Poland, powiedziaá, dajcie dwa miliony,
zadzwoniá do Casino Polonia, do siebie, bo tam nic nie mam do gadania, dajcie milion
euro, bo jesteĞcie bogaci, bo z Zachodu, i bym to próbowaá zaáatwiaü…
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ale ja…
Pan Ryszard Sobiesiak:
...ja nie mam pojĊcia, czy…
Poseá Zbigniew Wassermann:
ProszĊ pana, ale powaĪnie, no bo tak pan opowiada, jak by pan rzeczywiĞcie miaá
do czynienia z kimĞ, z kim siĊ moĪna bawiü i droczyü. PrzejdĨmy do powaĪnej
rozmowy.
ProszĊ mi powiedzieü, czy kiedykolwiek rozmawialiĞcie paĔstwo w swoim
Ğrodowisku z panem Koskiem, z panem Chlebowskim czy Drzewieckim na temat
ewentualnej roli i udziaáu pana Benbenka w tym, co dzieje siĊ z tą ustawą, która miaáa
wejĞü w Īycie, tą, która byáa tworzona wtedy, kiedy Drzewiecki byá ministrem,
a Chlebowski byá przewodniczącym komisji finansów?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, na pewno nie, bo ja nie lubiĊ pana Benbenka, wiĊc na pewno bym nie
rozmawiaá.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ale niech to nie bĊdzie powodem, tylko…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ale naprawdĊ, na pewno nie rozmawiaáem z nim.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Dobrze, to zostawmy pana Benbenka, przejdĨmy do pana Rosoáa.
ProszĊ pana, byá pan pytany o to, czy pan Rosóá zapáaciá naleĪnoĞü za pobyt
w paĔskim oĞrodku? Są powody, Īeby twierdziü, Īe za pierwszym razem to pana syn
zapáaciá za jego pobyt. Czy jest panu wiadomym coĞ o to?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Co to znaczy: za pierwszym razem, a jak on tylko byá raz?
Poseá Zbigniew Wassermann:
To znaczy, Īe… Ale zapáata, wedle pewnej wersji, byáa dwukrotna. Znaczy,
najpierw zapáaciá pana syn, a póĨniej jeszcze ktoĞ. CoĞ pan wie na ten temat?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Przepraszam, nic na ten temat nie wiem. Jak to najpierw zapáaciá syn, a póĨniej
jeszcze ktoĞ?
Poseá Zbigniew Wassermann:
TeĪ siĊ dziwiĊ. No, ktoĞ mógá powiedzieü: Synu, ja tego nie chcĊ.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ale, panie poĞle, przecieĪ to nie byáo wczoraj, Īe moĪna byáo jeszcze, ja bym
zadzwoniá, pani dyrektor proszĊ tam coĞ przerobiü, tylko to byáo, kiedy to byáo,
w tamtym, czyli juĪ rok minąá, i są komputery i są twarde dyski czy zielone, nie wiem,
pan KamiĔski bĊdzie wiedziaá, jak to zrobiü. To siĊ nie da zmanipulowaü po aferze
i tam, i byáo zapáacone za ten pobyt.
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Poseá Zbigniew Wassermann:
Ja wiem, ale wie pan, ja na pana miejscu na przykáad, gdybym chciaá byü
powaĪnie traktowany, to bym sobie w to zaglądnąá, byábym na komisji, wiedziaábym,
Īe bĊdą pytaü o Rosoáa i spokojnie bym dzisiaj powiedziaá. ProszĊ pana, zostawmy
KamiĔskiego w spokoju…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ale proszĊ mi powiedzieü…
Przewodniczący:
Panie poĞle, czas siĊ skoĔczyá.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ale ja...
Przewodniczący:
ProszĊ dokoĔczyü, ja tylko mówiĊ dla pana wiadomoĞci, proszĊ dokoĔczyü.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Dlatego wrócĊ do pytania, Īeby go juĪ wiĊcej nie powtarzaü: Czy wie pan, albo
z relacji syna, albo z relacji pana Rosoáa, Īe byáy problemy z zapáatą za pobyt pana
Rosoáa, który jest z Zabrza, i byá w tym oĞrodku z kolegą, który teĪ jest z Zabrza, dla
uáatwienia to podajĊ?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja nie wiem, skąd jest pan Rosóá, ja byáem wtedy w Ameryce. Jedno, co wiem, to pan
moĪe sprawdziü w billingach, dzwoniáem do syna, albo on do mnie, mówiĊ: Postaw temu
Rosoáowi piwo, A on mówi: Ja chciaáem, no, ale on mówi tu jest, kosztuje
6 zá piwo, a u nas 12 w Warszawie. Nie chciaá nawet tego. WiĊc proszĊ mnie nie pytaü
o takie rzeczy, nie mam pojĊcia. Mnie nie byáo i caáe szczĊĞcie, bo ja bym pewnie, jakby
pan Rosóá byá, bym wziąá te pieniądze do kieszeni, jakby mi dawaá, i bym nie zapáaciá
tego, a mój syn jest tak skrupulatny, Īe pewnie poszedá i zapáaciá.
Poseá Zbigniew Wassermann:
ProszĊ pana, no, krótko i zwiĊĨle.
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Jest Ğlad na to.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Krótko i zwiĊĨle. Pan twierdzi, Īe pan nie wie tego.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, bo ja byáem w Ameryce.
Poseá Zbigniew Wassermann:
I to jest odpowiedĨ, której od pana oczekiwaáem, no.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ale dobrze, Īe nie byáo mnie.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Kto wie.
Przewodniczący:
ProszĊ, pan poseá Neumann.
Poseá Sáawomir Neumann:
ProszĊ mi powiedzieü. Czy pan zapoznaá siĊ z tymi stenogramami, które byáy
opublikowane w gazetach, czytaá pan je?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Wie pan, znaczy siĊ, od czasu do czasu gdzieĞ czytaáem, ale muszĊ powiedzieü
prawdĊ, Īe kompletnie nie… Moja córka bĊdzie wszystko wiedziaáa. Ja nic nie wiem.
Ja mogĊ powiedzieü tak.
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Poseá Sáawomir Neumann:
Dobrze, to porozmawiajmy bardziej o tym, jak pan pamiĊta to poszczególne
wydarzenia, niĪ wracając do stenogramów, bo rozumiem, jak pan ich nie zna, to
bĊdzie káopot. MoĪe pan powiedzieü o spotkaniu z Grzegorzem Schetyną, o tym
jednym, o którym pan mówiá, swoimi sáowami? Jak ono wyglądaáo w poszczególnych
czĊĞciach? Czy od razu pan siĊ umówiá na lotnisku, czy wczeĞniej gdzieĞ siĊ pan
spotkaá z panem Schetyną?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, no, ja to, co napisaáem w tym sáowie wstĊpnym, to ja wiem, Īe ja to
obroniĊ, a teraz jak ja powiem… Bo ja wiem, Īe miaáem siĊ z nim spotkaü na boisku,
bo byá mecz jakiĞ tam, ale – on wie, Īe Cracovia, to wiem z jego przesáuchania,
z Cracovią – ja tego nie pamiĊtam. Miaáem siĊ spotkaü w biurze poselskim.
W rezultacie wylądowaliĞmy na lotnisku. Nie na cmentarzu. No i nie mogĊ panu
odpowiedzieü precyzyjnie kto do kogo… Znaczy, na pewno ja dzwoniáem do niego,
no, na 300%, a nie on do mnie. Ale jak to przebiegaáo i w którą stronĊ, no, nie mam
takiej wiedzy, nie przypominam sobie.
Poseá Sáawomir Neumann:
To spotkanie byáo dáugie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
On juĪ byá praktycznie za przejĞciem, wiĊc nie mogáo byü dáugie. Nie wiem, co to
znaczy dáugie. To jak on chyba mówiá, no, on juĪ wszedá chyba za bramkĊ, tak mi
mówiá, i wróciá, bo nie wypadaáo mu… Bo w rezultacie chyba to o to chodziáo, Īe on
miaá byü dáuĪej w tej kancelarii, dlatego… Ja nie to Īe specjalnie siĊ spóĨniáem, ale tak
siĊ staáo, Īe siĊ spóĨniáem. WiĊc wiedziaáem, Īe bĊdzie, wiĊc i goniáem tam.
Przyjechaáem i siĊ jakoĞ minĊliĞmy tam, nie wiem, Īe pojechaáem za nim.
Poseá Sáawomir Neumann:
Rozumiem. A rozmowa dotyczyáa, tak jak pan wspomniaá w swoim sáowie
wstĊpnym, ĝląska Wrocáaw czy czegoĞ jeszcze?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, no, ja myĞlĊ, Īe tylko ĝląska Wrocáaw, poniewaĪ wtedy juĪ od chyba od póá
roku niby przejmowaá pan Solorz te udziaáy, przejmowaá, ale prezydent mu jeszcze nie
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sprzedaá i ciągle tam… Ja myĞlaáem, Īe pan Schetyna jest tak blisko tu w Warszawie,
Īe wie, co siĊ dzieje z tym ĝląskiem miĊdzy innymi. A interesowaáo mnie teĪ to, bo
tam byáy moje teĪ pieniądze. WiĊc pytaáem siĊ, czy wie coĞ na temat, tak mi siĊ
wydaje, czy kiedy to sprzedadzą, kiedy to kupią, co z tym bĊdzie.
Poseá Sáawomir Neumann:
A czy kiedykolwiek póĨniej rozmawiaá pan z panem Grzegorzem Schetyną na
temat ĝląska czy jakichĞ innych spraw?
Pan Ryszard Sobiesiak:
To jest wáaĞnie, to jest ta moja zaĪyáa sprawa z panem Grzegorzem Schetyną, no.
Widziaáem siĊ z nim raz przez te dwa lata, raz, albo jeszcze kiedyĞ raz chyba
dzwoniáem wczeĞniej, jak zostaá chyba premierem, to mu gratulowaáem, i nigdy wiĊcej
nie dzwoniáem, i póĨniej juĪ po tym spotkaniu ani nie dzwoniáem, ani siĊ
przypadkowo nie spotkaáem, ani nie widziaáem go na oczy.
Poseá Sáawomir Neumann:
A w koĔcu pan te udziaáy w ĝląsku Wrocáaw sprzedaá czy ma pan do tej pory?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja sprzedaáem niby juĪ dawno, nie, bo to byáo to na zasadzie oddania za záotówkĊ
komuĞ innemu, Īeby to pozbieraü, i kto inny to sprzedaá. Ja póĨniej, mówiĊ, byáem
tylko poĞrednikiem, wiĊc jakieĞ tam grosze dostaáem. Znaczy nie ja nawet, tylko firma
poĞrednicząca w tym.
Poseá Sáawomir Neumann:
A niech mi pan powie. Ile pan ma jeszcze udziaáów w firmach związanych
z hazardem?
Pan Ryszard Sobiesiak:
To jest dobre pytanie. Tak jak powiedziaáem, 20% w kasynie Casino Polonia. Nie
wiem, czy… To, rozumiem, wyjdzie jutro do dziennikarzy, tak? Bo nie chciaábym
mówiü o dáugach, które oni mają, bo ja ich, ja sprzedaáem dwa lata temu spóákĊ,
moĪna powiedzieü, rodzinną. To udziaáy, te 20%, w tym kasynie ma mój syn.

- 152 -

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

Poseá Sáawomir Neumann:
Ale mówimy o udziaáach, jakie posiada rodzina, czy jakie pan posiada?
Przewodniczący:
Przepraszam, ja muszĊ tutaj jednak wkroczyü i muszĊ pana poinformowaü, i pana,
i peánomocnika, Īe my rozmawiamy na posiedzeniu zamkniĊtym, to nie znaczy, Īe jest
to posiedzenie tajne. W związku z tym, jeĪeli są jakieĞ informacje, które są objĊte
ochroną, obojĊtne, czy jest to informacja objĊta ochroną bankową, handlową lub
ochroną niejawną typu „zastrzeĪone”, „poufne”, „tajne” lub „ĞciĞle tajne”, to wtedy
moĪe pan wnioskowaü o to, o co pouczaáem, i pan mecenas o tym wie, moĪliwoĞü, Īe
tak powiem, odmowy na te pytanie w tym zakresie, w jakim informacja jest chroniona.
Dlatego to mówiĊ, Īeby Ğwiadek nie naraziá siĊ, Īeby siĊ pan nie naraziá na zarzut
póĨniej ujawnienia tajemnicy chronionej i Īeby z tego tytuáu pan nie miaá káopotów.
JeĪeliby byáo tak, Īe chciaáby pan powiedzieü o sprawach, które dotyczą tajemnic
prawnie chronionych, to wtedy moĪe pan wnioskowaü o objĊcie tej czĊĞci wypowiedzi
niejawnoĞcią, nie tylko Īe w trybie zamkniĊtym, ale niejawnym.
Przepraszam, Īe to wtrąciáem, ale uwaĪaáem, Īe muszĊ panu o tym przypomnieü,
Īeby pan siĊ nie naraziá na káopoty prawne.
Pan Ryszard Sobiesiak:
DziĊkujĊ bardzo.
Poseá Sáawomir Neumann:
Rozumiem, Īe my tutaj nie bĊdziemy o tym rozmawiaü, wiĊc cofam to pytanie, nie
chcĊ sáuchaü w tej chwili.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ale jeĪeli moĪna… Ja dlatego zacząáem z tej strony, bo ja tam nie widzĊ, te 20%
w tej spóáce ma mój syn i nie widzĊ tam pieniĊdzy, myĞlĊ, za 10–15 lat. No, wiĊc ja
nie byáem Īadnym rekinem hazardowym.
Poseá Sáawomir Neumann:
Znaczy, pytam dlatego, Īeby ustaliü mniej wiĊcej stan pana posiadania w branĪy
hazardowej, bo to dotyczy sprawy. JeĪeli…
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Jest mój syn udziaáowcem i zero z tego ma.
Poseá Sáawomir Neumann:
Rozumiem.
A kiedy pan tĊ swoją, tą wiĊkszoĞciową czĊĞü, rozumiem, udziaáów sprzedaá?
Który to byá rok?
Pan Ryszard Sobiesiak:
W 2007 r. wáaĞnie sprzedaá, sprzedaliĞmy 80% udziaáów.
Poseá Sáawomir Neumann:
W 2007 r.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak.
Poseá Sáawomir Neumann:
A w innych czĊĞciach branĪy, czyli w tych automatach o niskich wygranych?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Jedynie jeszcze mam udziaáy, nie ja, znaczy, ja miaáem wtedy, ale póĨniej tam
inne… WczeĞniej wáaĞnie miaáa inna osoba jakieĞ tam problemy no i póĨniej siĊ
przyplątaáem ja. WiĊc musiaáem sprzedaü te udziaáy. 1/3 udziaáów w Golden Play. I do
tej chwili mamy 1/3 udziaáów w Golden Play jako rodzina Sobiesiaków i 20%
w Casino Polonia, i nic wiĊcej. A w Golden Play, mówiĊ, powtórzĊ jeszcze raz, tak jak
napisaáem w sáowie wstĊpnym, spóáka ma 300 grających automatów, miaáa, ma
300 grających automatów, czyli znaczy do mnie naleĪy 1/3 – 100, a na rynku jest
60 tysiĊcy. I ja jestem rekin hazardowy.
Poseá Sáawomir Neumann:
A kiedy pan te udziaáy w Golden Play kupiá? Który to byá rok?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja tworzyáem tą spóákĊ, wiĊc to byáo…
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Poseá Sáawomir Neumann:
A to kiedy pan sprzedaá tą wiĊkszą czĊĞü udziaáów, który to byá rok?
Pan Ryszard Sobiesiak:
W 2006–2007.
Poseá Sáawomir Neumann:
Rozumiem.
Pan rozmawiaá… I to teĪ w swoim sáowie wstĊpnym mówiá pan o tej decyzji
administracyjnej, którą uchyliá wojewódzki sąd administracyjny, jeĞli dobrze
pamiĊtam, 31 marca 2009 r. Czy mógáby pan trochĊ wiĊcej nam o tej decyzji, o tej
caáej sprawie opowiedzieü? Czego dotyczyáa ta sprawa i jak siĊ potem zakoĔczyáa?
Czy w czasie… W którym momencie rozmawiaá pan z panem Chlebowskim, Īeby on
panu pomógá przy tej sprawie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, ja praktycznie dokáadnie opisaáem w tej mowie przedwstĊpnej. Mniej
wiĊcej chodziáo o to, Īe, tak jak sąd orzeká, byáo raĪące naruszenie prawa, bo pan
Kapica uwaĪaá, Īe jest inaczej. No i bujaliĞmy siĊ 2,5 roku praktycznie, Īeby osiągnąü
to, co powinno byü zrobione po jednym dniu. No bo jeĪeli, skoro sąd przyznaá raĪące
naruszenie prawa, to znaczy, Īe mieliĞmy racjĊ. Ale pan Kapica i jego urzĊdnicy
widzieli inaczej tą sprawĊ. I tam jest wszystko napisane, wiĊc… Ja nie kojarzĊ,
w którym momencie ja do pana Chlebowskiego mówiáem, Īeby siĊ zająá tą sprawą,
czy Īeby siĊ zająá, czy go prosiáem, naprawdĊ, to byáo w 2008 r. chyba, nie. Tak Īe nie
mogĊ sobie przypomnieü tego.
Poseá Sáawomir Neumann:
A czy pan Chlebowski zająá siĊ tą sprawą? Wie pan coĞ o tym?
Pan Ryszard Sobiesiak:
No, widzi pan poseá, jak siĊ zająá, Īe musiaáa wylądowaü w sądzie i dopiero wyrok
sądu zmusiá Ministerstwo Finansów do wydania nam koncesji.
Poseá Sáawomir Neumann:
Czy w innych sprawach związanych z hazardem czy z ustawą hazardową zwracaá
siĊ pan do pana Zbigniewa Chlebowskiego?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, z tego, co mi jest wiadomo, napisaáem wszystko w tej mowie
przedwstĊpnej. Jak spotkaliĞmy siĊ gdzieĞ tam przy wódce czy… Ja kiedyĞ, z tego, co
ja pamiĊtam, chyba ten stenogram nawet czytaáem, jak gdzieĞ tam krzyczĊ do Mirka.
MoĪe byliĞmy gdzieĞ kiedyĞ przy wódce albo… to mówiáem: co robicie, zobaczycie,
co siĊ z tym stanie. Ale to nie byáo coĞ, co ja siedziaáem, notowaáem: jutro bĊdĊ tam,
pojutrze tu, to mu zawieĨ, tam mu zawieĨ, nie wiem. Kosek byá, pan doktor Kosek…
Szkoda, Īe ten pan jest chory, bo naprawdĊ to jest goĞciu, który by wam wszystko
powiedziaá. Ja nawet nie chcĊ mówiü o tym caáym, caáej sprawie, bo ja siĊ na tym nie
znam. Ja miaáem kiedyĞ w jednym momencie najwiĊcej kasyn w Polsce, a nie umiem
graü w pokera. WiĊc tu jest sprawa tego typu, Īe pan Kosek napisaá oficjalne pismo do
Sejmu, oficjalne pisma do ministrów, byá u pana ministra, a ja czasami gdzieĞ tam
podrzucaáem, bo ja byáem na Dolnym ĝląsku, a pan Kosek nie jest z Dolnego ĝląska,
tylko z Krakowa, i przez to ja, jak miaáem coĞ do podrzucenia, a jeĪeli… Ale nie
przypominam w tej chwili nawet, czy dawaáem te papiery, bo to byáy te same papiery,
które Kosek skáadaá do posáów, do panów, plus do sekretariatu Ministerstwa
Finansów. WiĊc to na takiej zasadzie mogáo byü tylko, nic wiĊcej.
Poseá Sáawomir Neumann:
Ostatnie pytanie, jeĞli mogĊ. Czy moĪe pan okreĞliü, w stanie posiadania, jaką
czĊĞü biznesu, którą pan prowadzi, jaka czĊĞü biznesu byáa związana z hazardem, czyli
te udziaáy, które pan ma w Golden Play i w Casino? Jaka to jest czĊĞü pana majątku?
Pan Ryszard Sobiesiak:
No to, no to, jak braáem ostatnio rachuneczki z Ministerstwa Finansów, to byáo
chyba 0,1% w Golden Play i 1,7 chyba w Casino, jeĪeli chodzi o kasyna w caáej
Polsce i o…
Poseá Sáawomir Neumann:
Nie, mnie chodzi o pana majątek caáy, jakie pan ma swoje firmy róĪne w innych
branĪach? Jaki ten biznes jest duĪy dla pana? JeĪeli pan ma SzarotkĊ, która generuje
takie przychody panu, a biznes hazardowy takie…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, tak jak napisaáem w tej mowie przedwstĊpnej. Praktycznie, po
sprzedaĪy udziaáów w Casino Polonia, zamiast sprzedaü i wyjechaü za granicĊ, i tam
zapáaciü 300 tys., zapáaciáem w Polsce prawie 7 mln, zapáaciáem podatki i zacząáem siĊ
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zajmowaü caákiem inną branĪą. Ja praktycznie juĪ nie miaáem kontaktu z kasynami,
poza tym, Īe jeszcze miaáem w kontrakcie, Īe przez miesiąc braáem 100 tys., bo tak
sobie, czy tam 70, juĪ nie wiem, i praktycznie dla mnie to byáo marginalne. Ja od 2007
nie wziąáem chyba, nie: chyba, tylko na pewno, záotówki, poza tą pensją, co byáem
w Casino Polonia, czyli Īaden... Teraz nie mam Īadnych korzyĞci z tego tytuáu. Przez
rok jeszcze miaáem, poniewaĪ sobie zastrzegáem w kontrakcie od EstoĔczyków
pieniądze. I koniec.
Poseá Sáawomir Neumann:
DziĊkujĊ.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Ja bym w tej turze chciaá panu zadaü pytania dotyczące tej decyzji
administracyjnej. I od razu panu wytáumaczĊ, Īe wtedy, kiedy przeczytaáem to pismo
pana ministra KamiĔskiego – mówiĊ tutaj o piĞmie z 12 sierpnia 2008 r., to, które
zostaáo skierowane do premiera – no to natychmiast zwróciáem uwagĊ na to, Īe sáowa,
które pan... tu są podane jako pan wypowiada: powiedz, itd., przecieĪ my ich do sądu
podamy, natychmiast zrozumiaáem, Īe nie moĪe chodziü o Īaden proces legislacyjny,
no bo rozstrzygniĊcia legislacyjne nie są zaskarĪalne do sądu, natomiast zaskarĪalne są
decyzje administracyjne. WiĊc natychmiast zacząáem dochodziü, Īe jaka to jest
decyzja administracyjna i Īe to musi byü decyzja administracyjna, a nie jakiĞ proces
legislacyjny. I chciaábym, Īeby… Pan juĪ o tym co prawda mówiá i trochĊ pan
odpowiedziaá na pytanie pana posáa Neumanna, ale czy mógáby sobie pan
przypomnieü, jaka to byáa decyzja, czego ona dotyczyáa?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Teraz jestem pewny, Īe ta decyzja wáaĞnie dotyczyáa salonów gier Golden Play,
dwóch salonów, koncesji na dwa salony we Wrocáawiu.
Przewodniczący:
I to dotyczyáo koncesji…
Pan Ryszard Sobiesiak:
To dotyczyáo tylko i wyáącznie…
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Przewodniczący:
…na prowadzenie dziaáalnoĞci hazardowej.
Pan Ryszard Sobiesiak:
…prowadzenie dziaáalnoĞci, tak siĊ to nazywa, salon gier wysokiego hazardu,
salony gier, o, tak siĊ nazywaáy w tym. I te dwie koncesje straciliĞmy, i one byáy
u pana ministra Kapicy, leĪaáy przez dwa i póá roku.
Przewodniczący:
A pan jeszcze w tej swobodnej wypowiedzi powiedziaá, Īe ta sprawa tych koncesji
odpowiednio dáugo siĊ ciągnĊáa i pan z tego tytuáu poniósá okreĞlone straty. I pan tam
wylicza, i to jest w dokumentach, ile pan, Īe tak powiem, utraciá pieniĊdzy. Jeszcze siĊ
pan powoáywaá na ewentualne utracone korzyĞci potencjalne.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tego juĪ nie wyliczyáem.
Przewodniczący:
Ale proszĊ mi powiedzieü, jak dáugo trwaáa ta procedura administracyjna, no…
Pan Ryszard Sobiesiak:
àącznie z sądem, panie przewodniczący?
Przewodniczący:
Tak.
Pan Ryszard Sobiesiak:
26 miesiĊcy plus jeszcze zanim otworzyliĞmy, ale to juĪ nie jest to, bo teraz nic nie
moĪemy od póá roku w ogóle, od póá roku, no, od póá roku, od 1 sierpnia, od 1
paĨdziernika, nic zrobiü, pomimo Īe to jest wysoki hazard, gdzie kupiliĞmy drogą
koncesjĊ. Mamy nowy automat, nie moĪemy go zhomologowaü, bo firma, którą pan
minister powoáuje... nie ma Īadnej firmy, która chce robiü te badania. WiĊc to jest, to
jest Ğmiech na sali. Ja juĪ nie chciaáem siĊ przed telewizorem wykáócaü o to, co jest
robione. My przecieĪ nic nie moĪemy zrobiü w tej chwili, nic. Ja juĪ nie mówiĊ o tym
niskim hazardzie. Gáupota totalna, ale to jest inna sprawa. Ale wysoki hazard siĊ
rządzi swoimi prawami. Tam byáo wszystko poukáadane, tylko trzeba byáo, jak
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chcieliĞcie, telewizor i kamery wpuĞciü, zamknąü czy staáy dozór daü. Bez sensu, bo
jak staáy dozór miaáem w Szczecinie, to ukradli mi 1,5 mln, wiĊc... No tak, kto jest ze
Szczecina, to wie to, no. Ta pani chodzi po Ğwiecie, uciekáa gdzieĞ, trzy i póá roku
siedziaáa w wiĊzieniu, a ja musiaáem dwa razy to zapáaciü i minister jeszcze siĊ
cieszyá, jak drugi raz kiedyĞ nie zapáaciáem podatku 10 dni, bo nie miaáem tych
pieniĊdzy, zapáaciáem póĨniej z odsetkami, to jeszcze chciaá mi karĊ dowaliü, nie. To
jest chore, naprawdĊ, przepraszam.
Przewodniczący:
Mhm. Czyli z tego zrozumiaáem, Īe pan wystąpiá o te koncesje, uzyskaá pan
decyzje negatywne, odmowne, ale pan i prawdopodobnie pana prawnicy stwierdzili,
Īe nie miaá prawa minister wydaü decyzji odmownej, w związku z tym weszliĞcie
w spór z ministrem finansów. Tak?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak, panie przewodniczący. Ale jak jeszcze tak caáą prawdĊ powiedzieü, to ja
w tym czasie sprzedaáem te udziaáy komuĞ innemu, ten ktoĞ inny nie dostaá zgody na
kupno tych udziaáów. W tym czasie siĊ to wszystko kotáowaáo, no i to trwaáo
26 miesiĊcy.
Przewodniczący:
Aha. I ten proces caáy trwaá 26 miesiĊcy i zakoĔczyá siĊ orzeczeniem sądu
administracyjnego, który odrzuciá…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Uchyliá decyzjĊ ministra finansów.
Przewodniczący:
Uchyliá decyzjĊ, odmowną decyzjĊ ministra finansów, ale wtedy ta decyzja juĪ nie
byáa na pana korzyĞü, tylko na korzyĞü firmy, która w miĊdzyczasie przejĊáa tą
dziaáalnoĞü. Dobrze zrozumiaáem?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Jak juĪ uchyliá na moją korzyĞü, to ja juĪ tam gdzieĞ chyba byáem, nie wiem,
znaczy, nie ja, tylko moja córka. Tak. Bo to byáo tak, Īe ja byáem wáaĞcicielem przez
jakiĞ czas, w umowie przedwstĊpnej kupna-sprzedaĪy udziaáów byáa inna firma, która
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musiaáa dostaü zgodĊ ministra finansów i dopiero mogáaby byü tym udziaáowcem. Nie
dostaáa tej zgody, wiĊc wycofaáa siĊ. Ja niby miaáem wróciü, ale nie mogáem wróciü,
bo byáem, juĪ miaáem proces, wiĊc sprzedaáem te udziaáy córce. I w tym czasie chyba
córka juĪ byáa chyba udziaáowcem, jak wyrok sądu byá w sprawie przyznania koncesji
Golden Play.
Przewodniczący:
Czyli w momencie... DziĊkujĊ za to wyjaĞnienie. Teraz juĪ mam, Īe tak powiem,
w miarĊ peány obraz.
A jeszcze bym chciaá w tym wątku dopytaü o jedną sprawĊ. Czyli rozumiem, Īe
w momencie, kiedy pan szukaá sojuszników do zaáatwienia tej sprawy, kiedy siĊ pan
zwracaá do posáa Chlebowskiego, to liczyá pan, Īe on w trybie interwencji poselskiej
pomoĪe to zaáatwiü, tak? Czy jak to byáo?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja sobie tak dobrze tego nie przypominam, ale jeĪeli w tych stenogramach to, co
byáo w tamtym czasie, no, to byáo to wáaĞnie, to byáy te sprawy. Tak, wydaje mi siĊ, Īe
to chodziáo o to, Īe myĞmy wiedzieli, bo prawnik nam powiedziaá, tak, Īe to jest
wygrana sprawa. No wiĊc moĪliwe, Īe mówiáem: Sáuchaj, no, przegracie na 100%, po
co to robiü? No, mogáo to tego dotyczyü. Ja dokáadnie tego nie pamiĊtam, ale nie
liczyáem na Īadną interwencjĊ, tylko mówiáem mu coĞ, co uwaĪaáem, Īe trzeba to
powiedzieü. Jak znam pana posáa dobrze, no to mu mówiáem, co o tym myĞlĊ. Tak jak
mówiáem, co o tym myĞlĊ, panu Drzewieckiemu. Jedynie z panem Schetyną nie
rozmawiaáem.
Przewodniczący:
Jeszcze w tej turze tylko jedno pytanie. Czy wtedy, jak pan interweniowaá u posáa
Chlebowskiego, to to jeszcze byáa pana wáasnoĞü, czy juĪ przekazana córce i innym
udziaáowcom?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie przewodniczący, nie pamiĊtam.
Przewodniczący:
Nie pamiĊta pan.
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Ale ja to bym nie nazwaá interwencją, ja mogáem to, tak jak, ja jestem taki…
Przewodniczący:
Przepraszam, wie pan, ja jestem przyzwyczajony do tego sáowa, no bo mówi siĊ
tak, Īe osoby przychodzą do posáa z interwencją. Przepraszam za ten jĊzyk, on jest
taki, on nie jest fachowy, ale myĞlĊ, Īe... Mnie zaleĪy, Īeby on byá zrozumiaáy przede
wszystkim.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja nie daáem mu Īadnej chyba interpelacji poselskiej czy... tylko rozmawiaáem
z nim chyba… JeĪeli cokolwiek mu daáem, ale tego teĪ nie pamiĊtam, to mogáem mu
daü decyzje odmowne albo te papiery, które skáadaliĞmy do ministra finansów, tak Īe
nie jestem w stanie w tej chwili tego odtworzyü.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ bardzo. JuĪ mój czas siĊ skoĔczyá.
ProszĊ, pan przewodniczący Aráukowicz.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Nie wiedziaáem, Īe panu ukradli 1,5 mln w Szczecinie. Ja jestem ze Szczecina.
Pan Ryszard Sobiesiak:
No, widzi pan. I dwóch ze staáego nadzoru pana Kapicy, moĪe wtedy nie pana
Kapicy, codziennie byli i nie widzieli tych pieniĊdzy, jak one wchodzą i mówią: nie
ma pieniĊdzy, Sobiesiak nie páaci przez póátora roku podatku obrotowego, który jest
páacony co 10 dni wtedy, co 10 dni podatek obrotowy, przez póátora roku czy rok
i dwa miesiące. I nikt mnie nie informuje, Īe ja zalegam, a ja mam 15 zaĞwiadczeĔ
z urzĊdów skarbowych, Īe nie zalegam z podatkami. To co, mam jeĨdziü po caáej
Polsce i mówiü, Īe ten papier jest prawdziwy? Dwóch byáo z nadzoru, to, co ĪeĞcie
stworzyli tą ustawĊ. Ja wtedy siĊ rozluĨniáem, bo mówiĊ: jak juĪ jest dwóch mocnych
panów z urzĊdu skarbowego, to wiedzą, Īe są pieniądze. W Īyciu do gáowy by nikomu
nic nie doszáo, Īe ta pani nie páaci podatku obrotowego, tylko áadne sáupki robiáa.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
No dobra, to gdzie siĊ pan z tym Rosoáem poznaá?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Chyba w Krakowie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
W Krakowie. Wtedy na tych „Orlikach”, tak?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak, chyba tak.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A po co pan pojechaá wtedy te Orliki oglądaü?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja nie oglądaáem tych Orlików.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
To po co pan pojechaá do Krakowa?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja jechaáem do Zakopanego chyba, panie poĞle. Nie pamiĊtam dokáadnie…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
No wáaĞnie. Jest zamkniĊte, to pogadajmy no.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja tu mówiĊ. No to nie wiem, ja przejez… No, ja parĊ razy wyjechaáem z àodzi,
z Wrocáawia w drugą stronĊ niĪ myĞlaáem, nie, i na autostradzie siĊ kapnąáem, Īe nie
to. WiĊc ludzie mówią mi: WeĨ se kierowcĊ. BĊdziesz wiedziaá, gdzie jeĨdzisz.
WiĊc moĪe jechaáem do Zakopanego, no nie wiem. Jechaáem w tą stronĊ
i dzwoniáem do pana Drzewieckiego. Jest. No to rozmawiaáem z nim. Ale nie wiem
o czym, po co i na co. I nie, i nie budowaáem z nim Īadnych „Orlików”, panie poĞle,
uprzedzam te pytania. Dzisiaj siĊ dowiedziaáem, Īe jestem budowlaniec, mam, bĊdĊ
miaá firmĊ budowlaną albo mam, albo zaczynaáem z panem Drzewieckim. Nigdy nie
miaáem takiej, takiego pomysáu. Miaáem jeden genialny pomysá, to ĪeĞcie mi, to pan
KamiĔski mi áapy podciąá.
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Ja mam, ja jeĪeli coĞ mogĊ powiedzieü, to pan KamiĔski powinien podsáuchiwaü
mnie i tylko patrzeü, gdzie ja idĊ i szybko mi zaáatwiaü te sprawy. Bo taką gondolĊ jak
byĞmy zrobili w Warszawie, to nie pan KamiĔski by páaciá, nie budĪet paĔstwa, tylko
ja bym musiaá znaleĨü finansowanie, ja bym znalazá. W kaĪdym mieĞcie europejskim
jest coĞ takiego, gdzie ludzie jadą, przejeĪdĪają siĊ nad rzeczką i patrzą na caáą
WarszawĊ. I to byáo idealne miejsce plus przed tą organizacją mistrzostw Ğwiata,
Europy. No, ale oczywiĞcie – tak jak pan Drzewiecki mówi chyba – ja nawet… go nie
prosiáem, nie. No, ile moĪna? Ja mam juĪ piĊüdziesiąt prawie siedem lat i mam doĞü.
ChcĊ graü w golfa, a nie biegaü za wszystkich i siĊ z wszystkimi káóciü. I to jest, widzi
pan… OczywiĞcie, Īe dzwoniĊ do syna… po rozmowie z panem prezydentem
i mówiĊ: Marek, Marcin chyba, jak zaáatwimy ten interes, to nie bĊdziemy wiedzieü,
co z pieniĊdzmi zrobiü. Bo ja wiem, Īe to jest interes.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Z jakim prezydentem?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Z jakim prezydentem siĊ spotkaáem?
Poseá Bartosz Aráukowicz:
No, bo powiedziaá pan po rozmowie z prezydentem albo Ĩle usáyszaáem.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Po rozmowie z panem prezydentem w Warszawie, czy, w sprawie budowy gondoli
w Warszawie dzwoniĊ do mojego syna – tak jak pan KamiĔski napisaá – no i caáy
Ğwiat juĪ widzi, Īe chcieliĞmy znowu ukraĞü olbrzymie pieniądze z paĔstwa. Zamiast
siĊ cieszyü, Īe gáupek chce coĞ zainwestowaü, to on mówi, Īe mówiĊ do syna: Nie
bĊdziemy wiedzieli, co z pieniĊdzmi robiü. Ale z czyimi pieniĊdzmi? To jest teĪ záe,
no to przepraszam bardzo.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Uhm. I wtedy mieszkaliĞcie w jednym hotelu?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak.
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
Pan minister Drzewiecki pana zaprosiá, czy to przypadek?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie no, ja chyba siĊ prz… Panie poĞle, ja nie przypominam sobie, ale pewnie byáo
tak. DzwoniĊ: Gdzie Ğpicie? Tu. DzwoniĊ do hotelu: Są miejsca? Są. No to ĞpiĊ w tym
samym hotelu.
Miaáem swój pokój. Ja zawsze ĞpiĊ sam od momentu skoĔczenia kariery sportowej.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Przepraszam.
A spotkaliĞcie siĊ wieczorem wtedy w tym hotelu? GadaliĞcie coĞ?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Wieczorem, tak.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
RozmawialiĞcie coĞ?
Pan Ryszard Sobiesiak:
RozmawialiĞmy. SiedzieliĞmy w jakiejĞ…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
O interesach? O piáce? O ĝląsku?
Pan Ryszard Sobiesiak:
O piáce, o „Orlikach”. Jak pierwszy raz pan Drzewiecki przyniósá mi projekt tych
„Orlików”, to powiedziaáem, Īe jest… – nie bĊdĊ pokazywaá – Īe to zrobi, nie. No
powiedziaáem, Īe: Co ty, nienormalny jesteĞ? Jak ty to zrobisz? A jak za miesiąc czy
za dwa miesiące przyjechaáem i znowu mi pokazaá, gdzie, jak daleko juĪ poszedá, to ja
wtedy uwierzyáem. A uwierzyáem tylko przez to, bo ja go znam, i wiem, Īe jak siĊ za
coĞ bierze, to zrobiá to dobrze.
No moĪliwe, Īe…, przecieĪ ja teĪ zaáatwiaáem „Orliki” w tym, w Dusznikach.
Najpierw chciaáem w ZieleĔcu, to burmistrz mnie przekabaciá, Īe najpierw
w Dusznikach. I teraz w ZieleĔcu nie ma. No, ale to nie byáo zaáatwianie. Ja
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dzwoniáem do burmistrza, bo jestem z nim na ty: Dawaj, tutaj jest szansa, róbmy to.
I zrobili w Dusznikach i nie wziąáem od nikogo ani záotówki ani nie, pana ministra nie
przywiozáem na otwarcie, a chciaáem.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy prosiá pan pana Rosoáa o to, Īeby panu pomógá w zaáatwieniu jakichkolwiek
spraw biznesowych w Warszawie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, wtedy na pewno nie. Byáa jedyna sytuacja wtedy, kiedy rąbaáem ten
las, no. Wszystko byáo pozaáatwiane. Ja, szkoda, Īe ja nie wziąáem tych papierów. Nie
wiem, czy to by paĔstwu by siĊ przydaáo.
Przewodniczący:
Przepraszam, Īe siĊ wtrącĊ, ale nic nie stoi na przeszkodzie, Īeby pan lub pan
peánomocnik, panie mecenasie, ĪebyĞcie nam dosáali nam te dokumenty dotyczące…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ale CBA to ma, wszystko zabrali.
Przewodniczący:
No tak, ale to niekoniecznie, to nie znaczy, Īe my to mamy, prawda.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Aha.
Przewodniczący:
My nie jesteĞmy CBA. Tak Īe wedáug mojej pamiĊci… Ja mniej wiĊcej wszystkie
znam te dokumenty i ja sobie nie mogĊ odszukaü…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja powiem…
Przewodniczący:
…ĪebyĞmy te dokumenty prawie mieli. WiĊc, jeĪeli by to nie byáo zbytnim
káopotem, to proszĊ, Īeby nam to w jakimĞ tam najbliĪszym czasie podesáaü normalną
pocztą.
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DziĊkujĊ.
Przepraszam, panie poĞle.
ProszĊ kontynuowaü.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Pan mecenas mi podpowiada, Īebym tego z Rosoáem nie wiązaá. To nie wiąĪe siĊ
z Rosoáem. To wiąĪe siĊ w tym sensie, Īe te wszystkie dokumenty byáy wytwarzane
we Wrocáawiu i w Dusznikach, a moĪliwe, Īe byáa taka sytuacja, gdzie, jak juĪ to
leĪaáo drugi raz w ministerstwie, bo to dwa razy tam idzie… Tam idzie najpierw, nie
ja tylko burmistrz siĊ zwraca do Lasów we Wrocáawiu, Lasy ze Wrocáawia do
Warszawy, Warszawa wraca do Wrocáawia i mówi, Īe tak, burmistrz mówi tak. I ja
dopiero wtedy piszĊ jako ja, juĪ Winterpol, znowu do tych Lasów i te Lasy znowu
w moim imieniu do ministra, czyli juĪ drugi raz. Czyli jak juĪ byáy drugi raz po
wszystkich zgodach, to ja, Īeby to nie leĪaáo dziesiĊü tam tygodni, prosiáem –
moĪliwe, Īe tak byáo – pana Rosoáa, Īeby, czy daáoby siĊ tam, Īeby to nie leĪaáo, bo
nie otworzĊ tego na ĞwiĊta. To tylko taka sytuacja byáa, Īe to byáa juĪ drugi raz
decyzja ministra Ğrodowiska, który – nie na, pierwszy raz nie na moją proĞbĊ, tylko na
burmistrza – zgodziá siĊ ten kawaáek lasu, gdzie z boku juĪ 4 czy 5, czy 10 lat temu
juĪ daá tam komuĞ, wylesiá, tak to siĊ nazywa.
I to jest jedyne przestĊpstwo, jakie ja popeániáem, to zacząáem wycinaü te drzewa.
Ale pod nadzorem, pod nadzorem nadleĞniczego, pod ich, po ich wymierzeniu, gdzie,
co mogĊ zrobiü, po záoĪeniu drzewa tam, gdzie oni nam pokazali, za moje pieniądze
zwoziáem na dóá. No i oczywiĞcie, jak wróciáo decyzja ministra Ğrodowiska
z powrotem do Dusznik, musiaáo byü szybko, bardzo szybko ta rada miejska, no bo
taka jest procedura, wiĊc dlaczego to miaáa robiü za trzy tygodnie, jak zrobiáa na drugi
dzieĔ. Zrobili na drugi dzieĔ posiedzenie. Zrobili Ĩle, jedno sáowo gdzieĞ tam wpisali.
JuĪ mi uciekáy nastĊpne dwa tygodnie, a od tego jeszcze potrzeba 60 dni, Īebym mógá
dopiero podpisaü umowĊ z Lasami. Czyli ja juĪ wszystkie zgody miaáem, tylko nie
miaáem umowy z Lasami, poniewaĪ, Īeby z Lasami podpisaü, to musiaáo upáynąü
jeszcze 60 dni po zgodzie rady miejskiej i to jest…
Ja wiedziaáem, Īe ten las mogĊ juĪ wyciąü, bo juĪ wszyscy siĊ zgodzili. No nie
moĪe byü takiej moĪliwoĞci, Īeby nie moĪna byáo. No i wszedáem na, przez
urzĊdników – juĪ nie bĊdĊ mówiá wczeĞniej jeszcze, ile zawalili – przez urzĊdników
wszedáem pod nadzorem Lasów. Wyciąáem ten las i zapáaciáem ponad 300 tys. kary
czy 250, gdzie byáa moĪliwoĞü 10% – tak jak napisaáem – od 10 do 200. Ja to
czytaáem tak 50 razy do tego urzĊdnika jakiegoĞ tam i siĊ káóciáem z nim. Przywalili
mi 200% i caáe szczĊĞcie teraz. Jak teraz to widzĊ, to caáe szczĊĞcie.
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
A kto panu wydawaá decyzje w ministerstwie ochrony Ğrodowiska?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam pojĊcia, panie poĞle…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Nie wie pan, uhm.
Pan Ryszard Sobiesiak:
…ja woziáem tylko papiery od burmistrza Dusznik do Wrocáawia i z powrotem.
ĩeby poczta nie chodziáa dwa tygodnie, to jechaáem 2 godziny albo póátorej.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A tą radĊ miejską to zwoáali zaraz po tej decyzji?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak. Ale áaskĊ mieli? No przecieĪ pan burmistrz mówiá, Īe ja mam priorytet, ja
tylko kiedyĞ mu przez telefon – to teĪ macie – powiedziaáem mu, Īe w toalecie chyba.
No bo tak zaáatwiaá sprawy, nie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Jak?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Powiedziaá, Īe mam priorytet. No bo to byáa najwiĊksza inwestycja w kotlinie. No
wiĊc wsze…, wszystko mam zaáatwione. PrzychodzĊ i nie ma nic. I wszystko leĪy:
jedna jest na urlopie, drugi wyjechaá, trzeci zachorowaá. I kaĪdy ma prawo
zachorowaü, byü na urlopie i jeszcze. Ale ja mam prawo po dwóch tygodniach dostaü
ten papier. Nie dostawaáem go, to musiaáem krzyczeü na nich.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
No dobrze.
A próbowaá pan otworzyü jakikolwiek salon gry albo jakikolwiek biznes związany
z hazardem w Warszawie kiedykolwiek?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, jakby nie pan KamiĔski, to ja bym sprzedaá te udziaáy, które moja
córka jest wáaĞcicielem za 15 mln. I to macie nagrane. Ja rozmawiaáem z firmą, która
chciaáa to kupiü. MyĞląc o tym, Īeby to kupiáa, to záoĪyáem jako Golden Play
w Warszawie na salon, bo wiedziaáem, Īe jeszcze są dwie lokalizacje wedáug starej
ustawy na, do, w przetargu. I myĞlaáem, Īe jak zdąĪymy, a uda siĊ, wygramy, to
jeszcze im dowalĊ ten salon i bĊdĊ jeszcze wiĊksze pieniądze miaá.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Ale gdzie ten salon jeszcze, jeszcze…, w Warszawie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, nie ma Īadnego salonu.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Ja wiem. Czy próbowaá pan otworzyü? O to pytam.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nic nie próbowaáem. Tylko próbowaáem, napisaáem, nie ja, tylko moja firma
napisaáa…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Tak.
Pan Ryszard Sobiesiak:
…pismo do rady miejskiej na Mickiewicza chyba, nie wiem tam, Īe tam chcemy
zrobiü salon gier. I najpierw, Īeby dostaü ten, wygraü ten przetarg, dostaü koncesjĊ, to
trzeba dostaü zgodĊ rady miejskiej. I to mówiĊ, jak to bĊdzie, jak dostaniemy koncesjĊ,
no to, znaczy zgodĊ rady miejskiej, no to póĨniej moĪe dostaniemy koncesjĊ na salon.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Ale to najpierw, Īeby dostaü koncesjĊ, to musieliĞcie mieü lokalizacjĊ.
Pan Ryszard Sobiesiak:
No to mieliĞmy lokalizacjĊ.
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
A jaka to byáa lokalizacja? W czym to byáo, w czyim budynku?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam pojĊcia. Pan Sykucki mi pomagaá tak to zaáatwiü, podpisaü umowĊ,
podpisaá ze mną… umowĊ.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Ja rozumiem. Ja naprawdĊ, proszĊ zrozumieü – pierwszy i ostatni raz to zrobiĊ
w czasie tego przesáuchania – proszĊ Ğwiadka, ja nie stawiam tez, naprawdĊ. Ja zadajĊ
tylko pytania i proszĊ nie odbieraü tego w ten sposób, bo nie mam takiego zamiaru.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Przepraszam.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Nie, absolutnie nie czujĊ siĊ teĪ uraĪony, ale mówiĊ, ĪebyĞmy mieli jasnoĞü
miĊdzy sobą.
Czyli tą lokalizacjĊ pomógá panu zaáatwiü pan Sykucki, warszawską lokalizacjĊ?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Pisaá umowĊ ze mną. Nie wiem, czy on jest tam wáaĞcicielem, dyrektorem,
kierownikiem.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
I nie wie pan, czyj ten budynek jest i jak on to zaáatwiá i z kim?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam pojĊcia. ProszĊ zapytaü pana Sykuckiego.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A zna pan nazwisko Wawrzynowicz?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Chyba gdzieĞ sáyszaáem, ale nie znam osobiĞcie go.
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
Ja rozumiem, ale sáyszaá pan takie nazwisko. Z ust pana Rosoáa?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Teraz sáyszaáem gdzieĞ to, jak paĔstwo mówicie o tym.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Aha, na komisji dopiero.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak, chyba tak. Nigdzie go nie umieszczam w swojej pamiĊci.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
No dobrze. A juĪ siĊ czas koĔczy? No to dobrze…
I w konsekwencji niech pan powie, czym to siĊ skoĔczyáo, ta Warszawa.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Niczym, jak zwykle w Polsce. No, leĪy gdzieĞ tam kwitek w szufladzie i czeka na
zgodĊ rady miejskiej.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
DziĊkujĊ.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
ProszĊ, pan poseá Urbaniak.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
DziĊkujĊ bardzo.
To ja moĪe wróciábym jednak do tego pytania dotyczącego...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Powiedziaáem: moĪe.
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Poseá Jarosáaw Urbaniak:
...skompromitowania ministra Kapicy.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, nie bĊdĊ siĊ rozwodziá, bo znowu coĞ powiem nie tak. Nie pamiĊtam,
nie wiem, o co chodziáo. Wiem, Īe zrobiá nam krzywdĊ, i to tyle mogĊ powiedzieü na
ten temat.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
To znaczy, na czym polega krzywda...?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Przytrzymaá nas dwa i póá roku, nie mieliĞmy koncesji. Bezprawnie.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Czyli pan ma Īal do pana ministra o... administracyjne?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja nie wiem, czy moĪe... mówiĊ, pana ministra, myĞlĊ, Īe tam ma urzĊdników, bo
ja naprawdĊ nie wiem. Jak miaáem kasyna, to siĊ nie znaáem na tym w ogóle, ale
miaáem goĞcia, który wszystko wiedziaá. Ja teĪ nie mam... mam w ZieleĔcu dyrektora,
który wszystko wie, a ja nic. Ja tylko wiem, ile pieniĊdzy trzeba daü albo wziąü. WiĊc
pan Kapica jak tego nie pilnowaá, no, to ktoĞ inny powinien pilnowaü. I mam pretensje
moĪe nie do pana Kapicy, do Ministerstwa Finansów, Īe nie dostaáem tej koncesji.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Uhm.
No ale w rozmowie, którą my mamy w stenogramach, co wiĊcej, caáa Polska ją
czytaáa w jednej z gazet, mówi pan rzeczywiĞcie, Īe trzeba by byáo coĞ tam powiedzieü
o jakiejĞ áapówce, skompromitowaü, znaleĨü dziennikarza, który o tym napisze.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, no, naprawdĊ nie przypominam sobie. Poza tym nie wiem, czy to nie
jest wyrwane z kontekstu, co i jak. Nie, to byáo bardzo dawno, nie odniosĊ siĊ do tego.
PrzecieĪ nie chciaáem, nie wiem, pana Kapicy zbiü albo jeszcze coĞ, bo nie…
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Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Nie, no, ze stenogramów wygląda na to, Īe skompromitowaü, a nie zbiü, no.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ale skompromitowano mnie, bo pokazano pana KapicĊ, pana Boniego i dwóch
bandytów w kajdankach i Sobiesiaka zdjĊcie, to znaczy, Īe ja jestem ten, którego oni
siĊ boją, no. Ja nigdy w Īyciu nikogo nie uderzyáem. To byá gang, tak. Wtedy tak
szybko nie dawali czerwonych kartek, wtedy nie umiaáem graü, ale szybko biegaáem.
Nie umiaáem graü, ale osiem lat graáem w najlepszym klubie w Polsce non stop. Ale
teraz tylko wiedzą, Īe trzy bramki strzeliáem, a ile podaáem, Īe strzelali, to nie
pamiĊtają tego.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
OK.
A niech mi pan powie, przed spotkaniem z panem Grzegorzem Schetyną pan
rozmawia z panem Janem Koskiem. Ja juĪ pytaáem o to... i tego chudego Sáawka,
który ma przygotowaü jakieĞ tam wyliczanki. Rozumiem, Īe tych wyliczanek na tym
spotkaniu na lotnisku pan nie miaá?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Absolutnie nie. Tak jak napisaáem w gazecie…
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Czyli wyliczanki pojawiáy siĊ póĨniej? Nawet nie wyliczanki, to są jakieĞ analizy
finansowe, tak?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak, analizy. Nawet nie wiem, czy siĊ pojawiáy, ale wtedy to chodziáo o to.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
A czy pan sobie przypomina, czego dotyczyáy te analizy finansowe?
Pan Ryszard Sobiesiak:
No, pewnie, jak byá ten czas, kiedy pan Kosek záoĪyá papiery do ministerstwa i do
panów posáów, to moĪliwe, Īe to byáy te wyliczanki. A moĪe pan Sykucki jeszcze miaá
inne wykazaü. Nie wiem, no, to róĪne Ĩródáa robiáy róĪne wyliczanki.
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Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Uhm. OK.
A niech mi pan powie, czy paĔska córka relacjonowaáa panu spotkanie
w PĊdzącym Króliku, to z wrzeĞnia dwa tysiące... Z wrzeĞnia? Z wrzeĞnia, tak.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Co robiáa? Nie zrozumiaáem.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Czy zrelacjonowaáa, czy opowiadaáa o tym spotkaniu z panem Rosoáem?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak, znaczy siĊ…
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Co powiedziaáa?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja przecieĪ, ja widzĊ tylko córkĊ, jak idzie po spotkaniu i ma áadne ząbki, i siĊ
cieszy. I to juĪ wiedziaáem, Īe ona siĊ cieszy, to ja siĊ cieszyáem. Powiedziaáa do
mnie: co ja o tym myĞlĊ, Īe ona chce zrezygnowaü. Ale pan prokurator mojej córce –
nie wiem, czy to jest, czy moĪe tego nie moĪna podawaü... panie przewodniczący, nie
zapisaü tego moĪe – pan prokurator po przesáuchaniu mojej córki powiedziaá, Īe
szkoda, Īe siĊ nie dostaáa na to stanowisko. Bo moja córka to jest osoba, która miaáa
7 lat i ja ją wiozáem pod BibliotekĊ Ossolineum, gdzie ja nigdy nie byáem tam. Ona
jest tak przygotowana. I ona juĪ siĊ przygotowaáa tak do tego, Īeby na sto procent to
wygraáa, bo byáa najlepsza z nich wszystkich. Ale tylko przez to, Īe gdzieĞ coĞ na
mnie... to, co chyba, panie poĞle, to co ten záy tatuĞ czy coĞ to przecieĪ, proszĊ zapytaü
ministra, tam leĪy chyba taki stek tych papierów na mnie, na mnie: bandyta, záodziej
i jeszcze. A ja mam taki stek papierów, gdzie ciągle mnie sprawdzają sáuĪby i jestem
czysty. No wiĊc jak usáyszaáem, Īe jakieĞ donosy czy coĞ byáy na mnie, no, to ja to tak
zrozumiaáem, Īe donosy znowuĪ na mnie i przez to, Īe záego ma tatusia i ma, nie ma,
z tego, co ja kojarzĊ sáowa mojej córki, ona lepiej to pamiĊta, bo jak mi wtedy
powiedziaáa, Īe inaczej zeznawaáem u prokuratora niĪ ona. Bo co, byliĞmy trzy
miesiące razem, nie mogliĞmy siĊ namówiü? Ona miaáa inne zeznania niĪ ja
w prokuraturze. Bo ja to zrozumiaáem, Īe tak zostaáo to przekazane i nie ma o czym
rozmawiaü. Ona siĊ cieszyáa z tego, bo teĪ coĞ jej tam w gáowie Ğwitaáo. To jest niezaleĪna
dziewczyna i bardzo mądra, zresztą zobaczycie. WiĊc nie wiem, o co to chodzi.
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Poseá Jarosáaw Urbaniak:
No, widaü, Īe jest bardzo…
Pan Ryszard Sobiesiak:
PóĨniej nagáówki w gazetach: TatuĞ chciaá wcisnąü, wáoĪyü, olbrzymie pieniądze
wyprowadziü, 2,5 mld. Od kogo, gdzie i jak? PrzecieĪ to, to naprawdĊ, to paranoja. Ja
juĪ, proszĊ mnie nie pytaü, czy ja byáem gdzieĞ, czy ja spaáem z kimĞ, czy ja byáem
u kogoĞ w domu. Ja... Mnie siĊ czasami Ğni pani albo pan i ja nie wiem, czy ja byáem
u tego pana w domu czy u pani. I naprawdĊ ja w Īyciu nie przeĪyáem takiego horroru.
Ja normalnie wyjechaáem z Polski. Normalnie wróciáem. Wracaáem, baáem siĊ. Ja
statkiem, drogą, juĪ staáem na schodach w samolocie i siĊ wracaáem. Jeden pan mi
mówiá: wracaj, drugi: nie, idiota jesteĞ. Przyjaciele moi do mnie mówili: idiota. Ja
mówiĊ: No, uwierzcie mi, jakbym wiedziaá to, co teraz wiem, bym nie przyleciaá
w grudniu do Polski. Znaczy: w grudniu do Europy. Nie przyleciaábym, jakbym to
wiedziaá wszystko. Ja w Īyciu nie pomyĞlaáem, Īe coĞ takiego moĪe byü. Ja
wiedziaáem, co ja zrobiáem. MówiĊ: No, co wy, jesteĞcie nienormalni? No co mi mogą
zrobiü, Īe dzwoniáem do posáa jako kolegi? Uwierzcie mi, jeszcze raz powtarzam to.
MoĪecie to wszystkim powiedzieü. Jakbym znaá te wszystkie donosy, nie donosy, to
wszystko, co siĊ dzieje teraz, nie przyleciaábym w tym, w grudniu do Europy. Ja siĊ
baáem wjechaü, znaczy, baáem siĊ, nie baáem, ale mówiĊ, nie, pojadĊ prosto, no, na tą
prokuraturĊ, Īeby pan mecenas ustaliá termin, poniewaĪ ja nic nie zrobiáem. Ja nic nie
miaáem sobie do zarzucenia, ale ludzie, którzy nie znali mnie, ale znali ukáady i te,
dzwonili do mnie, prosili mnie, Īebym nie przyjeĪdĪaá. Przyjaciele moje, moi,
dzwonili albo, albo w Ameryce mówili: Nie jedĨ, bo ciĊ zamkną. Ja mówiáem: No, za
co mnie mogą zamknąü? Teraz widzĊ, Īe pan KamiĔski jest olbrzymiej, olbrzymiej
klasy fachowiec, bo jednak mnie nie zamknąá.
Poseá Zbigniew Wassermann:
W Polsce, w Polsce zamyka sąd.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja zostaáem skarany, skazany, mówiĊ panu, panie poĞle, za nic. Bo mnie nie byáo
w tym czasie, jak dawaáem mu niby tą áapówkĊ. A sąd napisaá, Īe, na pytanie sprzed
trzech lat, kiedy poznaáem tego oszusta, ja powiedziaáem, Īe, na pierwszej jakimĞ
przesáuchaniu gdzieĞ tam w Policji, Īe w lutym. W czasie rozprawy mnie nie zapytali,
czy moĪe w styczniu, a w orzeczeniu napisali: Okáamaá sąd, bo powiedziaá, Īe poznaá
go w lutym, a poznaá go w styczniu, bo CBA mnie podsáuchiwaáo. No, ludzie, no, to
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przecieĪ to UPA, ale nikt mnie siĊ nie zapytaá na rozprawie, czy moĪe pan go poznaá
w styczniu.
A i póĨniej, drugie, dowód to jest: SMS-a do Īony napisaá, Īe dostanie ode mnie
10 tys. Najpierw mi dali oskarĪenie od wrzeĞnia do lutego, ale zobaczyli mądrzy CBA,
Īe nie jestem póá roku w Polsce, a tam to byáo zaáatwiane, tam te mach… byáy, wiĊc
dali mi zarzut od stycznia do lutego, jak goĞcia zamknĊli, czy tam marca. To jest,
przepraszam.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
No, fakt faktem, Īe ma pan takie doĞü szczególne podejĞcie do czasu, bo patrząc na
to, co opublikowaáy gazety o pana zeznaniach w prokuraturze, to ciĞnie siĊ na usta
pytanie: Czy znaá pan studenta Grzegorza SchetynĊ? No, bo 20 lat temu, to…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, no, ja powiedziaáem, Īe 33 lata temu, jak pan student Schetyna chodziá na
mecze, to mnie znaá. Bo ja jego nie znaáem.
Jeden z posáów:
Tu chodzi o znajomoĞü.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Aha, caáa Polska zna Fibaka.
Pan Ryszard Sobiesiak:
A pan Schetyna, z tego, co ja sobie przypominam, myĞlĊ, Īe, no, pewnie
powiedziaá, Īe znamy siĊ, jak przeszliĞmy na ty. No, no, ja go juĪ póĨniej chyba
wczeĞniej znaáem deko. Tak mi siĊ wydaje.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Dobrze.
A wracając do tego spotkania pana Rosoáa z paĔską córką, to co córka
relacjonowaáa, co pan Rosóá na tym spotkaniu w PĊdzącym Króliku jej powiedziaá.
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, ja nie chcĊ zmieniaü. Tak, jak powiedziaáem, ja zeznaáem inaczej niĪ
moja córka. Napisaáem tu mniej wiĊcej, jeĪeli moĪe pan siĊ odnieĞü do tego, co
napisaáem o tej córce, to, to, to zostawmy to, bo ja nie, nie przypominam sobie
dokáadnie, jak to córka zrelacjonowaáa.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
PamiĊta pan, w którym to jest miejscu?
Panie mecenasie, moĪe pan pamiĊta, w którym to jest miejscu. W tym
oĞwiadczeniu na której stronie dokáadnie ten fragment.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Moja córka… po spotkaniu z panem Rosoáem…
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Która to jest strona?
Przewodniczący:
Przepraszam, przepraszam bardzo.
ProszĊ panów sekretarzy, Īeby wyszli i uciszyli, i poprosili straĪ, Īeby ich
odsunĊáa od tych drzwi, bo przecieĪ ten haáas nam przeszkadza.
Pan Ryszard Sobiesiak:
A nie moĪna? Bo to na 100%, przecieĪ to, jak ja jestem taki raptus jakiĞ, to
przecieĪ jak gáoĞniej mówiĊ, to wszystko sáychaü.
Jeden z posáów:
Przeszkadza ten haáas z zewnątrz, bo ja pana nie sáyszĊ.
Pan Ryszard Sobiesiak:
A ja jutro znowu zobaczĊ w nagáówkach, Īe jestem wáaĞcicielem jakiegoĞ burdelu
albo jeszcze czegoĞ.
Przewodniczący:
Ja nie znajdujĊ.
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Ale, panie przewodniczący, codziennie, siĊ budzĊ dzisiaj, jestem szef firmy
budowlanej. W Īyciu nie zamieniáem sáówka, sáowa, jednego sáowa nie zamieniáem:
Mirek, moĪe ja bĊdĊ tu budowaá, a ty bĊdziesz mi dawaá te, te, te „Orliki”. No, jednego
sáowa na ten temat. Ani mi do gáowy nie przyszáo. Jedyne, co budowa, o budowie
gadaáem z nim, to o gondoli, bo to wiem, jak to zrobiü trzeba.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
No, dobrze, to ja…
Przewodniczący:
SiĊ koĔczy, wiĊc…
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
...zgodnie z proĞbą Ğwiadka odniosĊ siĊ do jego oĞwiadczenia.
Przewodniczący:
Dobra. DziĊkujĊ, dziĊkujĊ bardzo.
ProszĊ, teraz pan marszaáek Stefaniuk.
ProszĊ, panie marszaáku.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Ja jednak nie mogĊ siĊ nadziwiü, czemu pan nie chciaá przy mediach mówiü.
Dobrze siĊ pana sáucha, tak szczerze mówiąc.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie marszaáku, powiem panu, Īe chciaáem, znaczy, sam teĪ, ja, ja nie lubiĊ
wystĊpowaü przed telewizją i gdzieĞ tam, chociaĪ graáem przy 100 tys. ludzi na
trybunach, ale ja chciaáem swoją rodzinĊ i najbliĪszych ustrzec przed, przed tym
wszystkim, bo ja powiem wam, Īe spaáem dzisiaj 4 godziny jakoĞ tam, ale mój syn,
jeden, drugi, nie spaá.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Mógáby peánomocnik zadzwoniü, Īeby uspokoiü, Īe nic siĊ nie dzieje na
zamkniĊtym posiedzeniu. Niech idą spaü. Niech sobie odpoczną.
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Natomiast ja chciaáem po prostu tylko powiedzieü, Īe z uchwaáy, która powoáuje
KomisjĊ ĝledczą, w tym art. 1 mamy taką dyspozycjĊ, Īe jesteĞmy powoáani do
zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw o grach i zakáadach
wzajemnych i w tym kierunku ja chciaáem zadaü kilka pytaĔ, bo nas interesu…, myĞlĊ,
Īe komisja, myĞlĊ, w moim przekonaniu komisja powinna wyznaczyü, wskazaü, gdzie
byáy jakieĞ uchybienia, báĊdy, gdzie ktoĞ siĊ zapĊdziá i tak dalej, bo są drogi i ĞcieĪki
legalne, gdzie dopuszczają i formĊ lobbingu, i formĊ wypowiedzenia swego zdania. Ja
myĞlĊ, Īe to i dla paĔstwa w Īyciu, i dla nas, i dla posáów takĪe siĊ przyda, ĪebyĞmy
wyjaĞnili sobie wspólnie tą kwestiĊ. Stąd, stąd po prostu kilka pytaĔ. DuĪo, na duĪo
pytaĔ pan udzieliá odpowiedzi, wygáaszając oĞwiadczenie. Na wiele pytaĔ pan udzieliá
odpowiedzi, po prostu tu juĪ odpowiadając kolegom. Ale niektóre, chciaábym
przynajmniej pobieĪnie tylko zapytaü: Jak czĊsto pan zwracaá siĊ do znanych
polityków z proĞbą o pomoc w zaáatwieniu czegoĞ? JuĪ ja nie bĊdĊ rozszerzaá czy, czy
po prostu w detalach mówiá o wachlarzu spraw.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, nie przypominam sobie, Īebym siĊ zwracaá: Mam jakąĞ sprawĊ
i dzwoniĊ, zaáatwcie mi to. Ja jedynie, tak, jak mówiĊ, jeĪeli mówiáem coĞ o ustawie,
to w momencie, gdzie, gdzie miaáem jakieĞ ciĞnienie na ustach, widziaáem, co siĊ
moĪe stanie, coĞ tam powiedziaáem, ale ja nie byáem tym czáowiekiem, który chciaá
coĞ koniecznie zaáatwiaü. Ja se zaáatwiaáem swój biznes i siedziaáem w ZieleĔcu,
i praktycznie…
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
No, wiĊc rozumiem, chodzi o temat…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam, panie poĞle.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
...o temat, o temat związany z nowelizacją ustawy. W tym kierunku po prostu…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, ja bym chciaá jeszcze uzmysáowiü: NaprawdĊ ja nie miaáem w ogóle,
nie byáo interesu, Īebym ja lobbowaá na, na, na tą rzecz. Ja tylko wiedziaáem, Īe to jest
gáupota, bo siedziaáem w tej branĪy 20 lat, tak, jak powiedziaáem, nie znam siĊ na grze
w pokera ani na automatach, nie znam siĊ.
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Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
W 2008 r. z panem Chlebowskim rozmawiaá pan na temat nowelizacji ustawy
o grach i zakáadach wzajemnych, nad którą trwaáy prace w Ministerstwie Finansów?
Pan Ryszard Sobiesiak:
No, panie poĞle, ja nie pamiĊtam, naprawdĊ. No, mogáem rozmawiaü. No, nie
pamiĊtam.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
A czy o propozycjach, rozumiem, Īe z Mirosáawem Drzewieckim, teĪ pan nie
rozmawiaá, bo pan wczeĞniej mówiá, Īe siĊ nie…?
Pan Ryszard Sobiesiak:
WiĊc, jeĪeli chodzi o, proszĊ mi wierzyü, to tylko Mirek wie na pewno i ja. Ani
razu o tych 10%, oprócz tego, Īe go wyzwaáem raz przez telefon, nigdy go nie
prosiáem, ani w czerwcu, ani w lutym. Macie te z CBA nanopodsáuchy, jak Sáawek do
mnie mówi, Īe Drzewiecki siĊ raz wycofaá, raz. Ja nie miaáem pojĊcia, Īe on raz siĊ,
raz jest za, raz przeciw. Nigdy na ten temat z nim nie rozmawiaáem.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Z materiaáów wynika po prostu, z tych, które my mamy, wynika temat dotyczący
kwestii dopáat. Czy pan wie, co to są dopáaty? Mógáby pan wyjaĞniü komisji?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak. Tak, panie poĞle. To wáaĞnie raz chyba na ten temat rozmawiaáem
o dopáatach z panem Chlebowskim, gdzie krzyczaáem na niego i mówiáem: Co robicie,
kiedyĞ byáeĞ w kasynie i nie wiesz, o co chodzi? Dopáaty nie miaáy dotyczyü nas, nas
przedsiĊbiorców, tylko klienta, czyli takiego, taką osobĊ, jak pan, jakby pan chciaá
przyjĞü zagraü. Od tej osoby mieliĞmy zabieraü. Daá 100 zá, mieliĞmy mu oddaü 90
i on z tymi 90 szedá graü. JuĪ 10% na starcie.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
A 2008–2009, w tym przedziale czasu. Czy pan wie, jakie gry hazardowe byáy
objĊte dopáatami? Jaki byá techniczny mechanizm ich poborów?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie byáo nigdy, Īadne gry, tylko chyba totalizator miaá gdzieĞ tam te kwitki objĊte
dopáatami, ale to jest proste, tak jak tu napisaáem, Īe oni tam, jest jeden kupon,
dziĊkujĊ i zaáatwiona sprawa, a w kasynie jest to inaczej, bo… Dlaczego te bzdury,
przepraszam za wyraĪenie, te bzdury od 20 lat krąĪą po ministerstwie i minister nie
robi z tym nic? Ja podam taki przykáad. Przyjdzie pan do sklepu, panie poĞle, kupi pan
za 10 zá chleb, da pan pani w sklepie 200 zá, ona panu wyda 190 zá. W kasynie by byáo
200 zá obrotu, a w sklepie jest 10 zá obrotu. I teraz podajecie takie bzdury,
przepraszam, Īe tak mówiĊ, Īe kasyno ma tam 600–700 mln obrotu. To nie jest obrót,
to są fikcyjne, to jak pan Drzewiecki powiedziaá, gruszki na drzewie. To jest to coĞ, co
goĞciu przyjdzie do salonu, wáoĪy do automatu 5 zá, wygra 100 zá, wygra 10 tys. zá,
wygraá 100 tys. zá., przegraá to, wyszedá, kasyno ma przychód 100 tys. zá,
a w rezultacie goĞciu wáoĪyá 5 zá. Od 5 zá doszáo do 100 tys. I to zapisujecie. I te
bzdury krąĪą od 20 lat. Ja juĪ od 15 lat nie chodzĊ do tego ministerstwa, bo, bo…
Dobrze, Īe nie chodzĊ, boby mnie zamknĊli. No, proszĊ paĔstwa, to jest chory system.
Bo kiedyĞ jeden pan sobie wymyĞliá, Īe jak bĊdzie wysoki obrót, to on siĊ záapie
w setce najbogatszych tych firm, nie. Jak siĊ rzucili w 1972 r. przy zmianie ustawy
o grach losowych banki wszystkie na kasyna…
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
W siedemdziesiątym czy dziewiĊüdziesiątym drugim?
Pan Ryszard Sobiesiak:
W 1992.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
DziĊkujĊ.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Wszystkie banki siĊ rzuciáy na kasyna, bo to obcy kapitaá wyrzucaliĞmy, nie, tak
za drzwi. I tylko siĊ dotknĊli, i zaraz uciekli, nie. No bo tych pieniĊdzy nie byáo. A te
gáupoty piszemy. Nie piszemy, Īe kasyno ma obrót rzeczywisty np. 100 mln, nie. My
piszemy: kasyno ma obrót 1 mld. Czyli to jest ten miliard, który siĊ tam krĊciá,
wypáata graczy i zostaáo 100 tys., no, dziesiĊü razy mniej. I podajemy te gáupoty,
i minister to podpisuje. Ja dzwoniąc, jaki wynik, kiedyĞ jeszcze do sekretarki, to, po
miesiącu, powiedziaáem: Jeszcze raz jak któraĞ mi powie inaczej niĪ tak, jak byáo do
1992 r., to wyleci z pracy. Bo one mi ciągle, wie pan: wygraliĞmy 200 tys. Minus to,
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co wypáaciliĞmy graczom – 180. Zostaáo 10 tys. albo przegraliĞmy, czyli jest minus,
nie. A ona mówi mi o 200 tys. I tak to piszemy.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
ZapoznaliĞmy siĊ…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Wy tego nie rozumiecie. To jest taka gáupota, Īe to jest coĞ niesamowitego i tego
nikt nie zmienia i nie moĪna, a sto razy pisaliĞmy, rozmawialiĞmy i tego nikt nie chce
zmieniü, bo jest lepiej pokazaü tego bandytĊ z hazardu, Īe miaá 640 mln obrotu, a tylko
500… tylko 5 mln zysku, albo straty jeszcze miaá, nie. To on kupuje mercedesy, domy
i inne. On nie miaá Īadnych 640 tys. To lataáo tam w kóáku po kasynie.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
My zapoznaliĞmy siĊ ze stenogramami tych rozmów. Ja nie chcĊ ich przytaczaü,
bo one są takie smaczkowate, moĪna powiedzieü.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Przepraszam jeszcze raz za…
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Natomiast chcĊ powiedzieü, pan, wynika z tego, rozmawiaá z politykami. Czy pan
wierzyá, Īe istnieje moĪliwoĞü, Īe coĞ zaáatwią, Īe coĞ pomogą w tej sprawie, czy ich
dziaáanie spowoduje jakiĞ w paĔskim przekonaniu wáaĞciwy bieg, wáaĞciwy obrót
sprawy?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, nie wierzyáem, naprawdĊ. ProszĊ mi wierzyü, jak miaáem najwiĊcej
kasyn chyba w Polsce, chodziáem za znajomymi: MówiĊ, Īe zamknijcie ten niski
hazard, zamknijcie te lewe automaty, zamknijcie tą ruletĊ, która stoi obok mnie. Ja
páacĊ 45% podatków, w pewnym momencie 50%, a ona graáa z boku. Nikt tego nie
zrobiá. Napisz donos – mówią do mnie. Ja bĊdĊ donosy pisaá, to póĨniej mnie tu zabiją.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
To siĊ sprawdza, bo nawet…
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja to wiedziaáem i to tak byáo, panie poĞle. Nic nie zrobili. Nic nie zrobili. Nie
wiem, na czym to polega. WiĊc ja wiedziaáem, Īe to tylko szkoda zachodu, a nie
miaáem interesu w tym. Ja po 2007 r., naprawdĊ, proszĊ mi wierzyü, to tylko przez
tego pana Koska, który… byáem blisko Chlebowskiego, czasami gdzieĞ tam. Ja to
znam i dlatego teraz mówiĊ – nie mam nic z tego i nie bĊdĊ miaá za 10 lat, nie wiem,
moĪe za 20 coĞ w kasynie Polonia, poniewaĪ takie inwestycje poczynili, Īe zapomnĊ
o dywidendzie.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Akurat co prawda w tej chwili, mówiĊ, to przez pewną analogiĊ siĊ potwierdza,
poniewaĪ nawet psycholodzy mówią, Īe pacjent u lekarza, jak nie wierzy w lekarza, to
leki mu nie pomogą. To tak mniej wiĊcej w tej sprawie wygląda.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Dokáadnie. I ja nie wierzyáem.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Ale ja chcĊ zapytaü, po prostu zadaü pytanie, poniewaĪ wiemy, pan doktor Kosek
byá prezesem związku pracodawców prowadzących gry losowe, który oficjalnie
i zgodnie z umową… z ustawą lobbingową zgáosiá zainteresowanie pracami nad
nowelizacją ustawy o grach i zakáadach wzajemnych. I to byáa ta droga dopuszczalna,
legalna, nietworząca Īadnych po prostu cienia podejrzeĔ. Czy nie mogliĞcie po prostu
tą drogą pójĞü, bez Īadnych innych rozmów, które naraziáy w tej chwili na taką
sytuacjĊ?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, tych dróg byáo tysiące i zawsze one odbijaáy siĊ o ĞcianĊ. To, co ja
teraz powiedziaáem, Īe nie wierzyáem, to nie znaczy, Īe ja rozmawiaáem z panem
Chlebowskim i go prosiáem o to, bo ja go o to chyba nie prosiáem nigdy, Īeby zmieniá
ustawĊ, Īeby poszedá tam, zapytaá siĊ, gdzie jest, bo ja siĊ dowiadywaáem z gazety
albo od informatora typu pan Sykucki, który wiedziaá wiĊcej ode mnie i mówiá mi, Īe
ktoĞ tam wycofaá siĊ albo nie wycofaá siĊ. WiĊc ja na tematy odnoĞnie ustawy, nowej
ustawy nie rozmawiaáem z panem Chlebowskim w sensie, Īe przegáosujcie coĞ tam,
oprócz tego, Īe jak rozmawialiĞmy przez telefon i wyzwaáem, i krzyczaáem. To byáy
takie rozmowy. Nigdzie nie byáem i nie prosiáem go, Īeby jeszcze gdzieĞ tam
interweniowaá. To teraz sobie proszĊ wyobraziü, jakbym tak znaá, dziĊki Bogu, Īe nie
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znam, pana Szejnfelda. No, przecieĪ ten czáowiek najwiĊcej tam hamowaá, z tego, co
ja zrozumiaáem. No, przecieĪ to wszystko… No, kto by uwierzyá w to, Īe ja nie daáem
mu miliona albo dwóch, albo moĪe dziesiĊü. Tylko nie wiem skąd. To przecieĪ jest
logika jak nie wiem, no. A goĞcia nie znam kompletnie. To jest jeden, wydaje siĊ mi,
z mądrzejszych ministrów, który coĞ zrobiá dla Polski. Pan Palikot duĪo gada.
Mówiáem kiedyĞ: zróbcie… Nie, nie bĊdĊ, bo zaraz komisja siĊ skoĔczy.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Aha, no to ja zapytam. Pan mnie dzisiaj zapraszaá na tego golfa. Czy to aĪ do
ZieleĔca, czy gdzieĞ tutaj bliĪej jest moĪliwoĞü?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, w ZieleĔcu nie ma pola golfowego, ale tu bliĪej mamy w Rajszewie
bardzo áadne pole golfowe. Ale pan redaktor tylko zadzwoniá wtedy do Rajszewa,
a obok jest nastĊpne pole golfowe, gdzie nie zadzwoniá. Ale zapraszam, jak pan, ja
mogĊ zostawiü telefon, jak pan poseá bĊdzie kiedyĞ miaá czas. Albo chyba Īe pan poseá
bĊdzie na Florydzie.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Jest posiedzenie zamkniĊte, ale wszystko siĊ notuje. Ja tylko chciaábym spytaü, czy
pan ma ĞwiadomoĞü, jaka furora by byáa, jaką reklamĊ byĞcie mieli, gdybym z panem
prezesem KaczyĔskim jednak zajechaá?
Pan Ryszard Sobiesiak:
To by byáo chyba wiĊcej telewizji, niĪ jak 6 paĨdziernika przyjechali do
Wrocáawia, bo czekali na mnie.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Nie, no, ale jest szansa, Īeby sprawa nabraáa dobry, taki ekumeniczny obrót.
Przepraszam, nie chcĊ wysilaü protokolantów, poniewaĪ to nie ma siĊ nijak ze sprawą,
tak Īe proszĊ to wziąü w nawias.
Przewodniczący:
Tak, juĪ siĊ czas teĪ skoĔczyá, panie marszaáku.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
O, i czas siĊ skoĔczyá. Ale jedno pytanie zadam w czasie przerwy czasowej.
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Przewodniczący:
Nie, nie, proszĊ jeszcze dokoĔczyü swoją kolejkĊ.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Czy pan siĊ wyluzowaá w jakiĞ sposób w tej chwili? Bo pan byá taki spiĊty rano, Īe…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, dawno w telewizji nie wystĊpowaáem.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Pani poseá Kempa.
ProszĊ, pani poseá.
Poseá Beata Kempa:
DziĊkujĊ, panie przewodniczący.
To Īebym siĊ tak Ğwiadkowi po nocach nie Ğniáa w tych horrorach, to moĪe…
No… Tak to zrozumiaáam. W takim razie ja mam takie pytanie, ale chciaáabym
doprecyzowaü pewne rzeczy, o których pan juĪ powiedziaá, zanim przejdĊ do tego, co
sobie zaplanowaáam. ProszĊ Ğwiadka, powiedziaá Ğwiadek, Īe… takich kilka rzeczy.
Rozmawiaá pan prezydentem. W sprawie koncesji, rozumiem, tak? Z prezydentem.
Z którym prezydentem?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Mówi pani o gondoli?
Poseá Beata Kempa:
Dzisiaj pan mówiá, tak, tak.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, nie, nie rozmawiaáem w sprawie koncesji, tylko rozmawiaáem chyba
w sprawie gondoli.
Poseá Beata Kempa:
Dobrze, to przepraszam, Ĩle zrozumiaáam. Z którym prezydentem pan rozmawiaá?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
A jak siĊ nazywają wice… Na „w”. Wojciechowski.
Poseá Beata Kempa:
A kto pana… Czy ktoĞ poĞredniczyá w umawianiu, czy pan sam?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak.
Poseá Beata Kempa:
Kto?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Z tego, co ja sobie… No, chyba pan Drzewiecki.
Poseá Beata Kempa:
Pan Drzewiecki.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Umówiá mnie, wysáaá mnie tam do pana prezydenta i to byáo jedyne spotkanie,
które pamiĊtam. WiĊcej nie pamiĊtam.
Poseá Beata Kempa:
Czy w podobnych sprawach pomagaá panu pan Drzewiecki w umawianiu siĊ bądĨ…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, pani poseá. Ja chciaáem coĞ dobrego zrobiü dla Polski, naprawdĊ. Taka
gondola kosztuje tak gdzieĞ, myĞlĊ, 100 mln zá.
Poseá Beata Kempa:
Mhm. Czy pan otrzymaá na tym spotkaniu jakieĞ zapewnienia, czy... Jaki charakter
miaáa ta rozmowa?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, nie otrzymaáem, porozmawiaáem sobie, jak zwykle w Polsce, z urzĊdnikiem
i wyszedáem. Nic wiĊcej nie zrobiáem.
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Poseá Beata Kempa:
Czy zostawiá pan jakieĞ dokumenty podczas tej rozmowy?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, miaáem…
Poseá Beata Kempa:
Czy ma jakieĞ odzwierciedlenie ta rozmowa?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Chyba nie. Wiedziaáem, Īe nie są zainteresowani, to co miaáem siĊ dobijaü.
Poseá Beata Kempa:
Czy tylko w sprawie tej gondoli pan rozmawiaá, czy…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tylko w tej sprawie.
Poseá Beata Kempa:
…jeszcze w innych sprawach?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tylko w tej sprawie, tylko.
Poseá Beata Kempa:
Jeszcze chciaáam dopytaü jedną rzecz. Czy jak dzwoniá pan do pana wtedy
wicepremiera Schetyny, Īeby siĊ umówiü, bo panowie jakoĞ rozminĊliĞcie siĊ z tym
biurem poselskim, na jaki telefon pan dzwoniá: sáuĪbowy czy prywatny?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam.
Poseá Beata Kempa:
A jakie numery telefonów ma pan do pana wicepremiera?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja mam do Īony pana wicepremiera, do pana wicepremiera, jak nie zmieniá od tego
czasu, bo miaáem, plus wszystkie kancelaria, nie wiem, ile tam tych numerów ma.
Poseá Beata Kempa:
ProszĊ Ğwiadka, proszĊ powiedzieü mi taką rzecz. Jak Ğwiadek tutaj mówiá,
rzeczywiĞcie doĞü swobodnie mówiá Ğwiadek o tych, o punktach, nowych punktach
w Warszawie, tak, nowym punkcie jednym. A drugi punkt?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Pani poseá…
Poseá Beata Kempa:
Staraá siĊ pan o drugi punkt?
Pan Ryszard Sobiesiak:
O nic siĊ nie staraáem.
Poseá Beata Kempa:
Na ul. Mickiewicza, proszĊ Ğwiadka, moĪe Ğwiadek sobie przypomni.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Staraáem siĊ o zgodĊ rady miejskiej.
Poseá Beata Kempa:
Dokáadnie. Mhm.
Pan Ryszard Sobiesiak:
ZgodĊ rady… To nie jest jeszcze Īaden…
Poseá Beata Kempa:
Dobrze, nie, w porządku, przecieĪ nikt panu niczego nie zarzuca, proszĊ Ğwiadka.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja siĊ juĪ nie bojĊ.
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Poseá Beata Kempa:
Pan juĪ jest taki nerwowy, Īe wszyscy tu pana o coĞ oskarĪają. My tylko pytamy.
ProszĊ Ğwiadka, uĪyá pan takiego zdania, mówiąc wáaĞnie o tym punkcie: Jak
zdąĪymy, to otworzymy. Przed czym zdąĪymy?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Pani poseá, ja siĊ nie znam na przepisach nawet, ale z tego, co pamiĊtam,
w tamtym czasie byáy jeszcze dwa wolne miejsca na WarszawĊ, na salon gier, gdzie
pan minister od dziesiĊciu, od szeĞciu lat, nie moĪe rozstrzygnąü przetargów i traci
Skarb PaĔstwa przez to. Przez szeĞü albo siedem, nie chcĊ teraz, bo ja nie znam siĊ na
tym, nie mam spisanego, ale zamiast to zrobiü w ciągu roku, to robi to szeĞü lat
i jeszcze nie wszystkie koncesje zostaáy przyznane, tak wedáug starej ustawy. Te dwa
albo jedno, nie wiem, wydawaáo mi siĊ, Īe jest wolne, ale Īeby dostaü taką koncesjĊ,
najpierw trzeba mieü zgodĊ rady miejskiej.
Poseá Beata Kempa:
No dobrze, ale przed czym pan chciaá zdąĪyü?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Przed tym kolejnym przetargiem, który kiedyĞ bĊdzie. Minister ogáasza co jakiĞ
czas, ogáaszaá przez szeĞü lat te przetargi, tam byáo przez osiem albo przez dziesiĊü,
zamiast zrobiü wszystkie w ciągu jednego roku i paĔstwo by zarabiaáo pieniądze.
Poseá Beata Kempa:
ProszĊ Ğwiadka, a kiedy Ğwiadek dowiedziaá siĊ o nowej, zupeánie nowej ustawie
hazardowej?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, nie przypominam sobie, nie wiem. Nie interesowaáo mnie, ja byáem
w Stanach wtedy. Ja tylko sáyszaáem, Īe mądrze, szybko robicie, to mówiĊ: super
bĊdzie, na pewno bĊdzie…
Poseá Beata Kempa:
Od kiedy do kiedy pan byá w tych Stanach, jakby mógá pan przypomnieü?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Od... MoĪe áatwiej bĊdzie, od kiedy w Polsce nie byáem, od 1 paĨdziernika. Rano
wyjechaáem, nie rano, bo to juĪ byáa 10–11, nikt z CBA nie przyszedá po mnie
i póĨniej teĪ nie. Wyjechaáem z Polski, byáem chwilĊ w Austrii, dzieci do mnie
przyjechaáy, pojechaliĞmy tam na tydzieĔ. I gdzieĞ w poáowie paĨdziernika poleciaáem
do Stanów. I wróciáem 21 grudnia z panem Tadkiem Drozdą.
Poseá Beata Kempa:
Czyli o zupeánie nowych rozwiązaniach pan dowiedziaá siĊ w Stanach, tak?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak.
Poseá Beata Kempa:
Dobrze.
ProszĊ Ğwiadka, jeszcze tylko dla ĞcisáoĞci, jak pan opowiadaá o swojej sprawie,
którą pan miaá, ja mówiĊ o tej sprawie, gdzie wyrok byá bodajĪe w 2005 r., tak,
a uprawomocniá siĊ ten wyrok w 2008...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, nie, sprawa siĊ zaczĊáa chyba w 2005…
Poseá Beata Kempa:
Sprawa. No, ale mówiá pan o tym, Īe tam pana, prawda, CBA podsáuchaáo, jakiĞ SMS…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Są przecieĪ…
Poseá Beata Kempa:
A czyn kiedy miaá miejsce?
Pan Ryszard Sobiesiak:
No, chyba, no, wtedy, kiedy mnie nie byáo, w 2005 we wrzeĞniu, w paĨdzierniku,
w którymĞ tym... roku 2005, a ja wróciáem do Polski w grudniu.
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Poseá Beata Kempa:
Nie, ale ja mówiĊ o 2005. Kiedy czyn miaá miejsce? ZaczĊáa siĊ sprawa w 2005 r.,
a kiedy czyn miaá miejsce?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Czyn miaá miejsce… Znaczy, to, co ja dawaáem temu panu za co innego, dawaáem
mu w lutym, ale to, co on zaáatwiaá, to byáo we wrzeĞniu, gdzie mnie nie byáo, ale Īeby
to jakoĞ…
Poseá Beata Kempa:
Ale 2005 r., tak?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, no, ja w lutym chyba 2006 ja z tym panem siĊ spotkaáem, ale caáa sprawa
zaszáa od 2005 we wrzeĞniu, gdzie mnie nie byáo.
Poseá Beata Kempa:
No to przecieĪ, panie, proszĊ Ğwiadka, wtedy nie byáo CBA.
Pan Ryszard Sobiesiak:
ProszĊ?
Poseá Beata Kempa:
Wtedy nie byáo CBA.
Pan Ryszard Sobiesiak:
No to byáo inne KGB, no co za róĪnica.
Poseá Beata Kempa:
Ale to jest róĪnica, wie pan.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Pani poseá, no…
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Poseá Beata Kempa:
No tak, ale, proszĊ pana, jeĪeli pan coĞ komuĞ zarzuca, albo osobie, albo urzĊdowi…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ale ja nie…
Poseá Beata Kempa:
…to trzeba byü precyzyjnym.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ale ja nie zarzucaáem panu KamiĔskiemu moją sprawĊ, ale w 2008 to juĪ nie
wiem, nie zarzucam, bo nie mam podstaw.
Poseá Beata Kempa:
Ale pan opowiadaá o sprawie 2005 i dokáadnie usáyszaáam, Īe wtedy, kiedy pana,
wtedy to podsáuchaáo CBA.
Pan Ryszard Sobiesiak:
No to moĪe…
Poseá Beata Kempa:
PamiĊtam, kiedy powstaáo CBA, i dlatego chcĊ doprecyzowaü. No, proste.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Mam stenogramy z podsáuchów z wyroku w 2008, który dostaáem.
Poseá Beata Kempa:
Dobrze.
ProszĊ Ğwiadka, chcĊ zapytaü, wróciü do tej rozmowy, którą panu odczytaáam,
rozmowy ze stenogramów. Pan ją sobie przypomina, to jest ta rozmowa: CzeĞü
Zbyszek, czeĞü Rysiek. I wtedy panowie rozmawiacie o tej wojnie, którą stoczyliĞcie.
I kiedy jeszcze pan mówiá o tym, Īeby pan Chlebowski z kimĞ pogadaá, jak bĊdzie siĊ
pan Chlebowski z nim widziaá, bo ja z nim doĞü dáugo rozmawiaáem przedwczoraj.
Z kim pan rozmawiaá wtedy? To jest rozmowa, przypomnĊ, z 20 lipca, zatem z kim,
czy pan sobie przypomina, rozmawiaá 18 lipca?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Pani poseá, naprawdĊ nie przypominam sobie.
Poseá Beata Kempa:
Pan Chlebowski, skoro z panem rozmawiaá, zakáadaá, Īe pan zna tĊ osobĊ,
poniewaĪ nie uĪywaliĞcie imienia, a tak z kontekstu rozmowy wynika, jak byĞcie siĊ
doskonale znali i wiedzieliĞcie, o czym rozmawiacie. Powiedziaá w poprzedniej
rozmowie: ja go prawie przekonaáem do takich rzeczy. Do czego, do jakich rzeczy
i kogo przekonaá pan Chlebowski?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Pani poseá…
Poseá Beata Kempa:
O kim mówiá panu w tej rozmowie pan Chlebowski?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam pojĊcia, zielonego pojĊcia nie mam, o kim i o czym mówiá.
Poseá Beata Kempa:
Bo ja mówiĊ: gdybyĞcie wydali odmowną decyzjĊ, to ja rozumiem.
O kim rozmawialiĞcie? Kto miaá tą decyzjĊ…
Pan Ryszard Sobiesiak:
JeĪeli to jest prawda z tego cytatu, to jak byĞcie wydali, to chyba dotyczyáo tych
dwóch decyzji z Ministerstwa Finansów, ale ja nie jestem w stanie sobie odtworzyü tej
rozmowy, absolutnie, naprawdĊ. Ja naprawdĊ po 1 sierpnia to maáo rzeczy pamiĊtam.
Poseá Beata Kempa:
Czy o tej samej sprawie, bo tu wynika z kontekstu rozmowy, czy o tej samej
sprawie pan oĞwiadczyá panu Chlebowskiemu, Īe pan bĊdzie jeszcze z Mirkiem dzisiaj
w takim razie dzwoniá na domowy telefon. Czy o tej sprawie równieĪ staraá siĊ pan
rozmawiaü z panem Chlebowskim, z panem, przepraszam, Drzewieckim?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Pani poseá, nie wiem, nie pamiĊtam, nie wiem, czy dzwoniáem, moĪe miaáem
dzwoniü. Nie jestem w stanie tego odtworzyü.
Poseá Beata Kempa:
Niech on siĊ wychyli wreszcie, bo ja zrozumiaáem, Īe on teĪ rozmawiaá tam, czyli,
tak jakby pan oczekiwaá, Īe ta rozmowa w paĔskiej sprawie nastąpi.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Pani poseá, naprawdĊ, no, nie mam pojĊcia, o czym rozmawiamy, proszĊ mi
wierzyü.
Poseá Beata Kempa:
A, proszĊ Ğwiadka, czy owa wojna mogáa dotyczyü czwartku 17 lipca, bo
o czwartku mówiá pan Chlebowski, kiedy to odbyáo siĊ posiedzenie komitetu staáego,
na którym rozpatrywano projekt ustawy hazardowej?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ale chyba nie do mnie to mówiá pan Chlebowski?
Poseá Beata Kempa:
Ja pytam pana, czy panu siĊ przypomina ta rozmowa?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Pani poseá, ja nie mam pojĊcia, kiedy byá komitet staáy, kiedy byáo spotkanie
w ministerstwie i co oni tam robili w tym ministerstwie. Na pewno nie przypominam
sobie takiej rozmowy.
Poseá Beata Kempa:
Dobrze.
A czy moĪe owa wojna czwartkowa, no, chcemy ustaliü, co to byáa za owa
czwartkowa wojna i czego mogáa dotyczyü, skoro pan o tym rozmawia i Īywo to pana
interesuje w tej rozmowie.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ale, pani poseá, ale ja to juĪ mówiĊ piąty raz, proszĊ, naprawdĊ. Ja nie wiem, pani
ciągnie ten temat, a ja nie wiem, o czym pani mówi.
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Poseá Beata Kempa:
Nie, no, ja próbujĊ po prostu pomóc panu, Īeby pan sobie przypomniaá. A moĪe ta
rozmowa, moĪe w ten owy czwartek pan Chlebowski rozmawiaá o spóáce Golden Play
i o problemie związanym z tą koncesją?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam pojĊcia zielonego, naprawdĊ.
Przewodniczący:
Czas siĊ juĪ skoĔczyá.
Poseá Beata Kempa:
No, sekundĊ, juĪ koĔczĊ, panie przewodniczący.
Jak czĊsto dzwoniá pan na telefon domowy do pana Drzewieckiego?
Pan Ryszard Sobiesiak:
TeĪ nie pamiĊtam. Zdarzyáo siĊ, Īe raz na rok, raz na miesiąc. Nie wiem, no, nie
jestem w stanie tego odtworzyü.
Poseá Beata Kempa:
No, dobrze, to w takim razie…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Jak siĊ nie mogáem poáączyü z … to moĪe wtedy.
Przewodniczący:
Pani poseá, proszĊ juĪ przekazaü gáos.
Poseá Beata Kempa:
A moĪe siĊ panu przypomni.
Ostatnie juĪ pytanie, panie przewodniczący. A moĪe pan... dotyczące tutaj tej
rozmowy. A jakiej sprawy mogáo dotyczyü stwierdzenie pana Chlebowskiego w tej
wáaĞnie rozmowie, Īe: to wyprostowaá?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam pojĊcia, pani poseá, naprawdĊ. Nie wiem, nie wiem, co wyprostowaá
i kiedy. Nie wiem, no, naprawdĊ.
Poseá Beata Kempa:
MoĪe pan go prosiá o jakieĞ wyprostowanie czegoĞ?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, nie, nie wiem, o co, co miaá na myĞli pan poseá.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Poseá Beata Kempa:
A wtedy tego 20 lipca to pan dzwoniá do pana Chlebowskiego, czy pan
Chlebowski do pana?
Przewodniczący:
Pani poseá, bardzo proszĊ...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam pojĊcia, pani poseá, naprawdĊ nie wiem.
Przewodniczący:
ProszĊ przestrzegaü tych reĪimów czasowych.
ProszĊ, pan poseá Wassermann.
Poseá Zbigniew Wassermann:
ProszĊ pana, czy pan Sáawomir Sykucki byá równieĪ aktywny w branĪy
hazardowej? On siĊ zajmowaá hazardem, Sáawomir Sykucki?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, nie mam pojĊcia, pan to...
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Przewodniczący:
Przepraszam, nie wáączyá pan mikrofonu. ProszĊ bardzo.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Pan Sáawomir Sykucki byá kiedyĞ, nie wiem juĪ kiedy, pewnie dawno, dawno
temu w Ministerstwie Finansów wicedyrektorem. A czy, czy byá aktywny i co robiá –
nie mam pojĊcia.
Poseá Zbigniew Wassermann:
A czy pan wie o tym, Īe byá takĪe prezesem Totalizatora Sportowego?
Pan Ryszard Sobiesiak:
No, to chyba sobie przypominam, Īe byá, ale kim tam byá, nawet to nie wiem.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy to przy jego pomocy miaá pan dostĊp do umowy z GTECH-em totalizatora?
Pan Ryszard Sobiesiak:
JuĪ mówiáem, Īe nie. Panie poĞle, ja to tak powiedziaáem, ja jestem szybki czasami
i z tego, co sobie przypominam... 20 lat temu nie mogĊ za duĪo pamiĊtaü, Īe gdzieĞ ta
umowa lataáa po ministerstwach, ale...
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ale to...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, nie... To nie miaáo nic związane, wspólnego z panem Sykuckim i ja tej
umowy nie mam, i nie wiem...
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ja rozumiem, ale 20 lat temu to jest, to są początki 90. lat.
Pan Ryszard Sobiesiak:
No, to juĪ wtedy, no, to 1992, to byáo 18 lat temu.
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Poseá Zbigniew Wassermann:
Pan juĪ wtedy miaá to kasyno w àodzi, tak?
Pan Ryszard Sobiesiak:
No, nie, ja tylko...
Poseá Zbigniew Wassermann:
Tylko byáo...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Byáem tam dyrektorem.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ale w związku z czym ten dostĊp byá do tej umowy?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, panie, panie poĞle, nie mam pojĊcia. Ja nie wiem nawet, co tam pisaáo
w tej umowie.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ale wiemy obydwoje, Īe ona byáa poufna.
Pan Ryszard Sobiesiak:
MoĪe pan minister mi mówiá, Īe któryĞ tam na zebraniu wspólników o tej umowie
moĪe jednak, ja czasami lubiĊ tak sobie za ten, pokazaü siĊ, jaki jestem waĪny.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Temat jest dobry, jasne.
Czy pan wiedziaá o pomocy pana Sykuckiego w zatrudnieniu pana córki
w dostaniu siĊ do tego zarządu?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, pan Sykucki nie moĪe nic w totalizatorze. Jedyne, co wiem, Īe
dzwoniáem sam, osobiĞcie, bo znam swoją córkĊ, i prosiáem pana Sykuckiego, Īeby ją
przepytaá przed rozmową kwalifikacyjną. I to jest jedyna rzecz, o którą prosiáem pana
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Sykuckiego, bo wiedziaáem, Īe to jest najbardziej kompetentny czáowiek w tym
temacie.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy pan Sykucki mówiá panu, Īe ma dwoje swoich ludzi we wáadzach totalizatora,
na których moĪna liczyü?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, nie przypominam sobie. Nie pamiĊtam, ja nie musiaáem liczyü, panie poĞle.
MówiĊ panu, Īe jeĪeli ja bym nie byá Sobiesiak, nie byá w hazardzie, córka moja by
wygraáa przetarg, bo miaáa takie papiery.
Poseá Zbigniew Wassermann:
A czy miaá pan wiedzĊ, Īe pan minister Drzewiecki miaá tam swojego czáowieka
we wáadzach totalizatora?
Pan Ryszard Sobiesiak:
O tym dowiedziaáem siĊ z prac komisji, nigdy nie wiedziaáem, Īe kogoĞ tam ma.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Nazwisko pani Moniki Rolnik coĞ panu mówi?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Byáem, mówiĊ, raz czy dwa w ministerstwie, ale nie wiem nawet, która to pani
byáa, bo...
Poseá Zbigniew Wassermann:
A w jakiej sprawie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam pojĊcia teĪ. To byáo 2 lata, rok temu, jak zostaá chyba, moĪe wtedy przy
tej gondoli teĪ byáo. Nie, nie jestem w stanie powiedzieü, w jakiej sprawie, panie
poĞle. Nie wiem, jak wygląda pani Monika Rolnik, nie wiem.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy pan, pan Kosek, pan Sykucki rozwaĪyliĞcie kwestiĊ regulacji rynku
hazardowego, mówiĊ z przesadą, ale moĪliwoĞü wpáywania na relacje rynku
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prywatnego w stosunku do monopolu poprzez pewne wpáywy, poprzez swoich ludzi
w Zarządzie totalizatora?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, panie... Nie, panie poĞle.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy pan siĊ interesowaá wideoloteriami?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Absolutnie nie. Nie wiem dokáadnie, co, o co chodzi. Znaczy coĞ tam wiem, jak zwykle.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ale, bo pan mówi, Īe coĞ tam wiem, jak zwykle. Czy to znaczy, Īe to jest coĞ,
czego pan nie chce powiedzieü komisji?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, panie poĞle. To jest to, co mówiáem. Byáem najwiĊkszym rekinem, wtedy
byáem rekinem. Miaáem najwiĊcej kasyn w Polsce, a nie umiem graü w pokera i nie
wiem, jak, na czym polega granie.
Poseá Zbigniew Wassermann:
To nie grajmy w pokera, ale proszĊ powiedzieü...
Pan Ryszard Sobiesiak:
...w ogóle nie, bo...
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ale proszĊ pozwoliü. To powiedzmy sobie, kiedy moĪna byü okreĞlanym rekinem?
Wtedy, kiedy pan byá w najlepszej formie i miaá najwiĊcej? ProszĊ to wyceniü.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, ja, panie... Ja panu powiem to tak, dlatego tylko sprzedaáem te kasyna, poniewaĪ
wiedziaáem, Īe w którymĞ momencie przyjdzie jakiĞ gáupek i kupi to ode mnie.

- 199 -

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

Poseá Zbigniew Wassermann:
Ale nie o to...
Pan Ryszard Sobiesiak:
...i on to kupiá na dnie. Rozumie pan, panie poĞle? NaprawdĊ.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ja rozumiem, ja rozumiem, tylko...
Pan Ryszard Sobiesiak:
A ja wtedy za... tylko zaáatwiaáem koncesjĊ... Przepraszam, ja takie sáowo,
skreĞliü. Skáadaáem papiery, dostawaáem koncesjĊ, bo nikt nie chciaá, nikt nie chciaá
koncesji w GdaĔsku, w Karpaczu, ja to zamykaáem, póĨniej gdzieĞ indziej...
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ja wiem, Īe byáy teĪ takie sytuacje, ale ten rynek jakoĞ 17 mld obracaá.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, to są bzdury, które pan powtarza. Ten rynek obraca rzeczywistymi
pieniĊdzmi i tak myĞlĊ gdzieĞ poáowĊ z tego, 8 mld jak ma... I ja siĊ zaáoĪĊ z panem,
a nie znam siĊ na tym biznesie...
Poseá Zbigniew Wassermann:
Panie, panie poĞle, nie staü mnie na zakáady z panem, ale powiem tak, wróümy do
pytania i gdyby pan byá uprzejmy powiedzieü wedle wáasnej oceny, no, chciaábym
mieü jakąĞ skalĊ porównawczą. Co to znaczy, Īe ktoĞ rzeczywiĞcie jest znaczącą
postacią na rynku hazardowym? To ile pan miaá tych kasyn, salonów, ile automatów
i jaki to byá przychód albo jaki to byá dochód? ProszĊ, jeĞli pan chce...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie, panie, panie poĞle, ja mogĊ... Nie, ale ja mogĊ dostarczyü panu z tamtych
czasów te papiery. Ale juĪ panu mówiĊ, to byáo, ja szedáem po granicy, po krawĊdzi
bankructwa, bo taki byá przychód z tego. Wierzy mi pan? To jest w papierach
uwidocznione. Ja zamykaáem kasyna. Zamknąáem w GdaĔsku, w Karpaczu...

- 200 -

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

Poseá Zbigniew Wassermann:
No, jasne, no, są...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Czemu zamykaáem? PoniewaĪ za duĪo dopáacaáem. Dopáacaáem przez 3 lata,
jeszcze nie kupili, to zamknąáem. Dobrze Īe nie, nie zamknąáem... w Warszawie,
a miaáem zamknąü, bo narodziá siĊ Hilton i przez przypadek sprzedaáem.
Poseá Zbigniew Wassermann:
No, ale spokojnie. Spróbujmy jakby wyjĞü z tego miejsca, dlatego Īe jednak
dynamika rozwoju tych salonów...
Pan Ryszard Sobiesiak:
To byáy 2 lata, uprzedzĊ pana, 2 lata wáaĞnie, jak ja sprzedaáem. Jakbym wiedziaá,
Īe tak bĊdzie, to bym rok jeszcze potrzymaá.
Poseá Zbigniew Wassermann:
A widzi pan, to jednak pan zrobiá báąd. Ale jeĞli mogĊ pana prosiü...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak. MoĪe nie.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ja nie wiem, ja nie nalegam, ale ja mam taką wiedzĊ, Īe Ğredni przychód z kasyna
w mieĞcie wojewódzkim to okoáo miliona zá. Bzdura?
Pan Ryszard Sobiesiak:
MoĪe byü tak. No, w Warszawie wiĊcej.
Poseá Zbigniew Wassermann:
No, to niech pan pomoĪe zrozumieü, bo my ustalamy prawdy...
Pan Ryszard Sobiesiak:
W Warszawie wiĊcej.
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Poseá Zbigniew Wassermann:
Jaka to jest wartoĞü tego, co moĪna powiedzieü, Īe ktoĞ jest rzeczywiĞcie znaczącą
postacią na rynku? Jakie to są dochody, jakie one są w kasynie, jakie one są w salonie?
ĩebyĞmy mieli skalĊ porównawczą. My chcemy ustaliü prawdĊ. My nie chcemy pana
zabiü tą prawdą, tylko tą prawdĊ wprowadziü do ustaleĔ komisji.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie, panie prezesie...
Przewodniczący:
Przepraszam, przepraszam, panie poĞle. PoniewaĪ to jest teĪ pytanie, które ja
chciaáem zadaü, to Īeby je sprecyzowaü: Czy to chodzi o przychód, czy o dochód?
Poseá Zbigniew Wassermann:
A to ja siĊ wycofam.
Przewodniczący:
Nie, nie. Tylko czy to chodzi o przychód, czy o dochód? Bo...
Poseá Zbigniew Wassermann:
Jedno i drugie ma znaczenie.
Przewodniczący:
Tak? Dobrze, proszĊ bardzo.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Przepraszam. Czy to ma znaczenie dla komisji?
Pan Ryszard Sobiesiak:
To ja krótko powiem, ja krótko powiem. Panie poĞle...
Poseá Zbigniew Wassermann:
No, ma znaczenie.
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja teraz nie chcĊ powiedzieü, bo ja... Jutro bĊdzie znowu w gazetach i jakiĞ
naprawdĊ znający siĊ na hazardzie powie: ten Sobiesiak to jest gáupek.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ale my traktujemy pana jako czáowieka, który wie, o czym mówi.
Pan Ryszard Sobiesiak:
WiĊc... Ale, ale ja wiem, o czym mówiĊ. Ja wiem...
Poseá Zbigniew Wassermann:
To proszĊ powiedzieü.
Pan Ryszard Sobiesiak:
...Īe do 2007 to siĊ nie opáacaáo, przez przypadek to przeszedáem. 2007–2008 do,
do poáowy 2009 to zasuwaáo, jak wariactwo, a teraz znowu leci. I jest kasyno tylko,
które daje pieniądze, w Hiltonie, i daje w Mariotcie, bo tam przychodzą bogaci ludzie
z zagranicy. A resztĊ, to robią pieniądze automaty, które, nie wiem, w tej chwili, tak,
jak pan powiedziaá, jak po, o Polsce pan mówi, to jest mniej niĪ milion zá w tym,
w kasynach...
Poseá Zbigniew Wassermann:
W salonach.
Pan Ryszard Sobiesiak:
W kasynach, a w salonach, to na pewno mniej. Są... Czasami siĊ zdarzy jeden
salon gdzieĞ. Ale ja nie chcĊ mówiü o tych faktach, bo to siĊ oĞmieszĊ, jak to wyjdzie,
co ja mówiĊ tutaj, bo ja to czujĊ, bo ja wiem. Ja siedziaáem w tym 20 lat i 20 lat
szedáem po bandzie.
Poseá Zbigniew Wassermann:
ProszĊ pana, czy byá taki fakt, Īeby pan panu Drzewieckiemu pokazywaá przez
niego sporządzoną fotokopiĊ pisma, którą skierowaá do ministra finansów, gdzie
domagaá siĊ dopáat i Īądaá od niego albo oczekiwaá od niego, Īeby siĊ wytáumaczyá,
dlaczego tak postąpiá?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, naprawdĊ nie pamiĊtam. Ja wiem, Īe raz z panem Drzewieckim ostro
rozmawiaáem przez telefon, ale wáaĞnie chyba, chyba o to chodziáo, ale nie, nie
kojarzĊ...
Poseá Zbigniew Wassermann:
Pan mi zabraá czĊĞü…
Pan Ryszard Sobiesiak:
…tego faktu. Nie kojarzĊ tego faktu.
Poseá Zbigniew Wassermann:
ProszĊ pana, czy nie kojarzy pan z tą sytuacją takiej okolicznoĞci, Īeby
argumentacja pana ministra byáa taka, Īe on miaá inne intencje, a podpisaá, a…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, ja kompletnie nie wiem, co on mówiá, to, co on mówiá nam, na
komisji i póĨniej. Jak ja przecieĪ siĊ spotkaáem siĊ z nim w Stanach, no, i mówiĊ, no,
o co ci chodzi, przecieĪ czáowieku, ja ci nic nie prosiáem, nic ci nie mówiáem, mogáeĞ
robiü, co chcesz, a teraz jest wszystko, Īe myĞmy coĞ umówili. Ja nie miaáem pojĊcia
zielonego, co on robiá z tymi 10 procentami, raz dawaá, raz zabieraá.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ale w branĪy, w której pan byá, to byáo korzystne, Īe zrezygnowaá, czy
niekorzystne, z tych dopáat?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ale, panie poĞle, to on robiá to dla siebie, miaá jakąĞ tam ideĊ i to, co wytáumaczyá
na tej planszy, wydaje mi siĊ, Īe to logicznie wytáumaczyá. A dla branĪy to byáo
dziadostwo totalne, bo te 10% to by pan Kapica siĊ nie interesowaá, powiedziaá przy
was, Īe zadowolony byá pan Kosek i branĪa byáa zadowolona, a po wyjĞciu Kosek do
mnie zadzwoniá i mówi: Szkoda byáo czasu. Nie powiem gorzej…
Poseá Zbigniew Wassermann:
No, niech pan nie mówi, bo mamy tego sporo…
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Pan Ryszard Sobiesiak:
…szkoda, bo pan Kapica na pytanie: Panie ministrze, a jak to zrobimy te, w tych
maszynach te urządzenia i to inne? A to wasz problem. A Īeby zrobiü w 50 tysiącach
te urządzenia, to by trzeba byáo, jak nie potrafiá przez 6 lat rozstrzygnąü salony na
WarszawĊ, to to by trwaáo 10 lat.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ale to byáo wáaĞnie tak bardzo uderzające w was rozporządzenie wáaĞnie przez to,
Īe ono…
Przewodniczący:
Przepraszam, proszĊ juĪ…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Kompletnie nie.
Przewodniczący:
…ostatnie pytanie i…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, bo to nie nas dotyczyáo, to paĔstwo by na tym…
Poseá Zbigniew Wassermann:
To ja w przyszáej, w nastĊpnej turze.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
ProszĊ, pan poseá Neumann.
Poseá Sáawomir Neumann:
DziĊkujĊ.
Ja bym chciaá zapytaü pana o znajomoĞü z Mirosáawem Drzewieckim, taką
znajomoĞü towarzyską. CzĊsto bywaá pan u Mirosáawa Drzewieckiego w domu
prywatnym?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Rzadko, bardzo rzadko.
Poseá Sáawomir Neumann:
A odwrotnie, pan Mirosáaw Drzewiecki u pana bywaá?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nigdy u mnie nie byá.
Poseá Sáawomir Neumann:
A czĊsto spotykaliĞcie siĊ panowie w Stanach, bĊdąc w jednym czasie…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Raczej ĪeĞmy siĊ mijali, bo on z racji posáa, jak moĪna powiedzieü, przez 7 lat, jak
pan Drzewiecki chyba tam jest, a ja przez 10 lat, to moĪe 4 razy graliĞmy w golfa, no,
to jak to jest czĊsto, no, to...
Poseá Sáawomir Neumann:
Ale czy to pan, nie wiem, doradzaá panu Drzewieckiemu zakup tej nieruchomoĞci
na Florydzie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
…nic z tym wspólnego. Ja poznaáem pana, znaczy poznaáem, znaáem pana
Drzewieckiego w Polsce kiedyĞ, a póĨniej siĊ okazaáo, Īe jest w Stanach i kupiá jakiĞ
apartament, tam dom, czy apartament.
Poseá Sáawomir Neumann:
Rozumiem.
Chciaáem do tego spotkania w hotelu Radisson, które w koĔcu siĊ odbyáo, o tym
porozmawiaü, bo pan mówiá w swoim sáowie wstĊpnym, Īe jadąc do Warszawy,
dzwoniá pan do znajomego i siĊ okazaáo, Īe chciaá siĊ pan spotkaü z ministrem
Drzewieckim. Gdzie to spotkanie miaáo siĊ odbyü, pamiĊta pan?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Jak zwykle siĊ spóĨniáem. GdzieĞ, no, nie wiem, w centrum Warszawy, oni
mówili. Jak dojechaáem, to juĪ ich nie byáo. Pan Drzewiecki poszedá do hotelu.

- 206 -

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

Poseá Sáawomir Neumann:
I jak to siĊ staáo, Īe pan teĪ do tego hotelu trafiá? Czy tam...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Powiedziaá mi ten kolega, Īe poszedá Mirek gdzieĞ tam z kimĞ do hotelu
i pojechaáem za nim do hotelu po prostu, normalnie.
Poseá Sáawomir Neumann:
A spotkanie to byáo, ile tam osób byáo na tym spotkaniu, pamiĊta pan?
Pan Ryszard Sobiesiak:
...pan Drzewiecki w pokoju byá, jak ja przyszedáem, byá sam, ja byáem tam
5 minut, nawet, nawet nie, bo, a tylko przez to, Īe ten, ten pan, co siedziaá z nim,
i wáaĞnie wczeĞniej byá gáównym organizatorem i fundatorem nagród w tego turnieju
nastĊpny dzieĔ, gdzie ten pan redaktor napisaá, Īe Drzewiecki káamie – on káamie,
a nie pan Drzewiecki – no i wpadáem przede wszystkim, bo ten, to jest mój dobry
kolega i prosiá mnie, wiadomo, Īe jak minister przyjedzie, to wszyscy bĊdĊ, tak jak by
pan poseá Frasyniuk…
Poseá Sáawomir Neumann:
Stefaniuk.
Pan Ryszard Sobiesiak:
…pan poseá z nami poszedá, to by byáa gratka nie lata, nie. No i ten mĊczyá mnie,
jedĨ do tego, bo ja nie miaáem juĪ po co jechaü, do tego Mirka. No, to jak juĪ jadĊ
przez WarszawĊ do Lisiej Polany, no to wstąpiáem. SpaliĞmy wtedy chyba poza
Warszawą, wiĊc wstąpiáem, byáem 5 minut, wszedáem i wyszedáem.
Poseá Sáawomir Neumann:
I rozmowa dotyczyáa tego turnieju golfowego?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tylko i wyáącznie turnieju golfowego. On zresztą siĊ spieszyá, bo chyba tam
czekaá ktoĞ na niego, nie wiem, no, ja wszedáem i wyszedáem, praktycznie byáem
5 minut w pokoju albo moĪe nawet nie.
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Poseá Sáawomir Neumann:
Czy potem jeszcze spotkaá siĊ pan z panem Drzewieckim?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, no, spotkaáem siĊ w Stanach, juĪ po aferze.
Poseá Sáawomir Neumann:
A kiedy to mniej wiĊcej byáo?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam, ale to, no, nie wiem, kiedy to byáo, po tej aferze, no, to byáo...
Poseá Sáawomir Neumann:
Rozumiem, czyli…
Pan Ryszard Sobiesiak:
...listopad juĪ.
Poseá Sáawomir Neumann:
Listopad – grudzieĔ?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, nie wiem.
Poseá Sáawomir Neumann:
A czy Mirosáaw Drzewiecki bywaá w ZieleĔcu u pana kiedyĞ?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nigdy tam nie byá, dziĊki Bogu. JechaliĞmy na turniej eurodeputowanych i miaá
przyjechaü, to po drodze byáo do Hradec Kralove. I, caáe szczĊĞcie, wypadáo mu
gdzieĞ spotkanie we Lwowie czy gdzieĞ, i nie byá. JuĪ byliĞmy umówieni, miaá jechaü,
spaü w ZieleĔcu i jechaü na drugi dzieĔ na turniej mieliĞmy razem.
Poseá Sáawomir Neumann:
Rozumiem. Rozumiem, Īe pan Zbigniew Chlebowski w ZieleĔcu byá?
- 208 -

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

Pan Ryszard Sobiesiak:
OczywiĞcie, Īe byá.
Poseá Sáawomir Neumann:
Byá na sylwestrze?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak.
Poseá Sáawomir Neumann:
Za tego sylwestra...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Zapáaciá sam, nagrane jest to nawet.
Poseá Sáawomir Neumann:
Zapáaciá sam. Byá teĪ drugi raz w ZieleĔcu?
Pan Ryszard Sobiesiak:
To siĊ dowiedziaáem. Widzi pan, jaki ja jestem ten, rekin hazardu, mając tyle
znajomych z PO, ja nawet nie wiedziaáem, Īe tamten czáowiek, jego przyjaciel to byá
z PO, drugi, ja nie wiem nawet, jak on, teraz bym go nie poznaá nawet. To siĊ
dowiedziaáem na przesáuchaniu, Īe jeszcze jeden byá z PO. No to ja teraz wiem, wtedy
nie wiedziaáem....
Poseá Sáawomir Neumann:
Ale pan miaá...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ten pan na 100% teĪ zapáaciá sam. Wszyscy stali w kolejce i páacili za siebie.
Poseá Sáawomir Neumann:
Rozumiem.
Pan Ryszard Sobiesiak:
I byli przelotem tylko na sylwestra i rano juĪ ich nie byáo.
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Poseá Sáawomir Neumann:
A to drugie spotkanie, juĪ nie to sylwestrowe, bo rozumiem, sylwester to bal
i generalnie zabawa, natomiast to drugie spotkanie byáo spotkaniem, gdzie pan juĪ
rozmawiaá z panem Chlebowskim?
Pan Ryszard Sobiesiak:
KiedyĞ tam przyjechaá, tak. Ja go zawsze... zresztą pana Mirka teĪ zapraszaáem zawsze
i pana ĪonĊ, i jednego, i drugiego, i trzeciego teĪ, ale nikt nie chciaá przyjechaü.
Poseá Sáawomir Neumann:
Trudno.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Caáe szczĊĞcie.
Poseá Sáawomir Neumann:
Niech mi pan powie, bo w tych zapisach ze stenogramów i w tej analizie jest taki
zapis, Īe podczas tej drugiej rozmowy pana ze Zbigniewem Chlebowskim w ZieleĔcu,
w Szarotce, rozmawialiĞcie parĊ godzin i wtedy jest taki zapis, Īe pan stosowaá
techniki kontrobserwacji.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, nie wiem, nie wiem, o co chodzi. W ZieleĔcu?
Poseá Sáawomir Neumann:
To byáo w Szarotce, z tego, co...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam, nie mam pojĊcia.
Poseá Sáawomir Neumann:
Musiaábym tutaj szukaü, wiĊc nie... czy w hotelu... nie, przepraszam, pomyáka,
hotel Bielany.
Czy zna pan te techniki kontrobserwacji?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, nie, nie kojarzĊ kompletnie, no, pili… byliĞmy, rozmawialiĞmy, nie wiem o czym.
Poseá Sáawomir Neumann:
A niech mi pan powie, dlaczego, dlaczego chciaá pan zainteresowaü sprawą pana
Lecha Janczego, pana Zbigniewa Chlebowskiego. Kim pan Lech Janczy dla pana jest?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja juĪ to opisaáem, panie poĞle...
Poseá Sáawomir Neumann:
Wiem, ale tak...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja go widziaáem dwa razy w Īyciu albo raz. Jego kolega jest pan Stoch, który teĪ
jest... sáyszĊ, juĪ CBA byáo na drugi dzieĔ u niego juĪ na przesáuchaniu. Prosiá mnie,
Īe goĞciu jest najlepszy w… z PO w tym okrĊgu, najwiĊcej ma punktów, prawie tam
wygraá z kimĞ z PiS-u w tym regionie, a chcą go wyrzuciü, bo z górą siĊ káócą. CoĞ
takie do… rzeczy do mnie doszáo. I nie moĪe siĊ dopchaü, nie wiem, do góry. No to, to
mówiáem, Īe go umówiĊ z Mirkiem, ze Zbyszkiem. I to byáo jedyne i przez… i takie
mam chody, Īe przez dwa miesiące chyba go umawiaáem i nie mogáem go domówiü.
Poseá Sáawomir Neumann:
Ale czy spotkaá siĊ pan z panem Lechem Janczy w ogóle wczeĞniej?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja?
Poseá Sáawomir Neumann:
No.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja siĊ spotkaáem, no, mówiĊ, Īe raz albo dwa siĊ z nim spotkaáem, bĊdąc u pana
Stocha w Zakopanem, gdzieĞ on tam doszedá do nas. Nigdy wiĊcej go nie widziaáem.
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Poseá Sáawomir Neumann:
Jedyny powód...
Pan Ryszard Sobiesiak:
On zresztą z Wrocáawia jest, kiedyĞ mnie widziaá, znaczy, podobno... widzi pan, ja
go nie znaáem, on mnie znaá… z Wrocáawia...
Poseá Sáawomir Neumann:
Ale nie wiem, czy rozumiem.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Pan Janczy przychodziá na mecze, jak ja graáem we Wrocáawiu.
Poseá Sáawomir Neumann:
Efekt tego...
Pan Ryszard Sobiesiak:
ĩaden.
Poseá Sáawomir Neumann:
ĩaden.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ubolewam nad tymi stwierdzeniami pana posáa Wassermanna, co ja tam chciaáem
zrobiü... Tam siĊ staáo tak, Īe ktoĞ wygraá ten przetarg i nie zgáosiá siĊ do realizacji
tego przetargu, bo sobie policzyá, Īe to nie ma sensu, a pan mówi mi tu o jakichĞ
miliono... Tam najpierw trzeba by byáo wáoĪyü 50 mln, Īeby to wszystko
zagospodarowaü i...
Poseá Sáawomir Neumann:
ProszĊ mi powiedzieü, czy byá taki przypadek, Īe pana córce proponowano pracĊ
w jednych, w jednej z jednostek podlegáych ministerstwu sportu.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, nie, nie wiem, panie poĞle. Nie kojarzĊ, nie przypominam sobie.
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Poseá Sáawomir Neumann:
To miaáa byü firma zajmująca siĊ hotelarstwem.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja mówiáem do pana Drzewieckiego, prosiáem go, Īe w tym kierunku... W zasadzie
to ona nie chciaáa w tym kierunku, znaczy, jej to byáo obojĊtnie, ale chciaáa w duĪej
korporacji. Ale nie przypominam sobie.
Poseá Sáawomir Neumann:
Uhm.
A kiedy pan Rosóá bywaá w ZieleĔcu, byá wtedy pana goĞciem czy goĞciem pana
syna?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, pan Rosóá byá raz w ZieleĔcu i ja to zaáatwiaáem, bo syn nie znaá ani córka,
ani drugi syn pana Rosoáa. Pan Rosóá miaá przyjechaü z rodziną na weekend, na dwa
dni. Ja zaáatwiaáem przez telefon, umawiaáem pokój dwuosobowy z dostawką. CBA to
ma nagrane, dlatego káamią i mówią, Īe z rodziną, a on siĊ w nocy chyba pokáóciá
z Īoną i przyjechaá z kumplem. No i co ja mam wiedzieü wiĊcej? I byá, zapáaciá
i nawet mi piwa nie chcieli… nie chciaá, Īeby mu páaciü za piwo, bo mówi, Īe u nas
jest 6 zá, a w Warszawie 12.
Poseá Sáawomir Neumann:
Rozumiem, Īe pan Rosóá miaá byü u pana z rodziną na wypoczynku, tak?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja zamawiaáem mu pokój na dwie osoby z rodziną, a przyjechaá sam z kumplem.
Poseá Sáawomir Neumann:
Rozumiem.
Jeszcze chciaábym do tego sylwestra wróciü, do tego telefonu Īony pana
Grzegorza Schetyny do pana. Pan… Īona Grzegorza Schetyny dzwoniáa do pana
w sprawie Adama Wójcika czy do ZieleĔca do... powiedzmy sobie, dyrektor jakiĞ, tak?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Najpierw dzwonili do ZieleĔca, tak jak pan chce zarezerwowaü na przyszáy rok,
juĪ na ĞwiĊta, nie zarezerwuje pan miejsca, wiĊc dzwonili...
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Poseá Sáawomir Neumann:
No, teraz szczególnie, bo bĊdzie reklama duĪa.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Dzwonili do oĞrodka, w oĞrodku powiedzieli, Īe nie ma miejsca, wiĊc pani
Schetynowa wiedziaáa, Īe to jest mój oĞrodek, a Wójcik chciaá... Ja go znam, jestem na
ty z nim, ale...
Poseá Sáawomir Neumann:
On teĪ graá w ĝląsku Wrocáaw…
Pan Ryszard Sobiesiak:
…W ĝląsku Wrocáaw, jeden z najlepszych koszykarzy w Polsce. Nie miaá do mnie
telefonu, wiedziaá, Īe pani Schetynowa zna siĊ ze mną, wiĊc pani Schetynowa
zadzwoniáa do mnie: czy masz miejsca. Ja mówiĊ, Īe nie ma, nie masz szans…
oczywiĞcie zawsze siĊ budzą za piĊü dwunasta. No ale nie wiem, gdzieĞ tam coĞ
zalaáo, ktoĞ odjechaá, nie przyjechaá, zaáatwiáem panu Wójcikowi pokój, daáem mu
30% rabatu, no bo to koszykarz, i tyle. I pani Schetynowa zadzwoniáa w tej sprawie do
mnie dwa razy albo moĪe trzy, a moĪe raz.
Poseá Sáawomir Neumann:
CzĊsto miaá pan takie propozycje? Znaczy, proĞby, Īeby komuĞ...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Pani Schetynowej pierwszą i ostatnią, a od ludzi z zewnątrz mam codziennie,
zwáaszcza przed ĞwiĊtami, nawet bĊdąc w Stanach, codziennie dzwonią. Nawet pan
mecenas ciągle dzwoni do mnie, teĪ nie moĪe mieü miejsc.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ, wáaĞnie siĊ czas skoĔczyá.
ProszĊ, pan poseá Aráukowicz… a jeszcze, przepraszam, teraz ja, bo mi daá swoją
kolejkĊ. Najmocniej przepraszam, teraz moja kolej.
Wie pan, ja chciaábym troszkĊ wykorzystaü pana tą przeszáą juĪ wiedzĊ na temat
hazardu i tego otoczenia prawnego. Bo pan w pewnym momencie powoáaá siĊ na
ustawĊ z 1992 r., czyli tą pierwszą taką ustawĊ, po której zaczĊáo siĊ, nazwijmy to,
zainteresowanie biznesowe tym obszarem wĞród polskich biznesmenów, polskich
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przedsiĊbiorców. My mamy zbadaü tą, ten proces legislacyjny od roku 2003 do 2009.
Jak by pan mógá mi powiedzieü, czy na początku lat 90., w tej pierwszej poáowie lat
90., czyli od roku 92 na przykáad, tam do 96–97, czy wtedy te regulacje prawne, które
byáy, czy one sprzyjaáy rozwojowi biznesu hazardowego czy nie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Od 92?
Przewodniczący:
92 tak, 97–98, no, jakieĞ tak te pierwsze.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, te regulacje prawne byáy bardzo dobre dla paĔstwa, a spóáki,
praktycznie kasyna, rentownoĞü miaáy coĞ tam zero, zero. Ja nie chcĊ siĊ wymądrzaü
teraz, ale ledwo, ledwo száy. Jedyne, co utrzymywaáy siĊ w miarĊ i zarabiaáy
pieniądze, byáy salony, które teĪ zamykali, a póĨniej wáaĞnie byá ten okres boomu
przez dwa czy trzy lata, gdzie wszyscy chcieli otwieraü i naotwierali w ciągu roku
chyba, nie wiem, z tego, co ja tam kojarzĊ, sto z czymĞ salonów, nie. To byáo dwa lata
temu. A wczeĞniej byáy wolne miasta, do dzisiaj są wolne miasta, jeĪeli chodzi
o kasyna. No to znaczy, Īe to nie jest interes. Są wolne miasta, duĪe miasta, gdzie
moĪna kasyno otworzyü. Nikt nie chce tego zrobiü.
Przewodniczący:
Pan powiedziaá, Īe byá ten taki okres boomu, dobry okres. I chyba pan powiedziaá,
Īe to byáo gdzieĞ okoáo 2 lata temu, tak?
Pan Ryszard Sobiesiak:
To tylko wtedy, kiedy, jak ja sprzedaáem kasyno. Ale ja sprzedawaáem juĪ je dwa
lata wczeĞniej, bo tak to w Polsce trwa, nie. Wtedy to byá naprawdĊ...
Przewodniczący:
I to byá, i to byá który rok…
Pan Ryszard Sobiesiak:
To byá dokáadnie 2007, druga poáowa, wszystko walnĊáo tak, Īe siĊ nie da... 2008
caáy i początek 2009, i dziĊkujĊ.
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Przewodniczący:
A pan mówi i skupia siĊ na kasynach, no bo to, bo na tym siĊ pan zna.
Pan Ryszard Sobiesiak:
To jedno z drugim ma wspólną...
Przewodniczący:
Idzie w miarĊ równolegle, tak?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Kasyna i salony.
Przewodniczący:
Kasyna i salony. I wedáug pana te regulacje, one byáy takie mniej wiĊcej
równolegáe?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Z tym Īe nie, z tym Īe kasyna tylko miaáy racjĊ bytu w duĪych miastach, jak
Warszawa, a salony száy wszĊdzie dobrze.
Przewodniczący:
A powiedziaá pan teĪ, Īe ta ostatnia nowelizacja, czyli ta, która byáa w koĔcówce
ubiegáego roku, Īe ona co, w zasadzie koĔczy rozwój hazardu czy jest bardzo
szkodliwa dla hazardu?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ta ostatnia teraz, co mnie nie byá… co mnie nie byáo?
Przewodniczący:
Tak, ta nowa, caákiem nowa, ta grudniowa.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ta caákiem nowa no to jest szara strefa na 100%. PrzecieĪ mieliĞcie paĔstwo tak
fajnie juĪ zrobione. Zostawiü kasyna, salony, doáoĪyü tam telewizjĊ, nie wiem, jeszcze
mądrych kontrolerów, a nie niemądrych, i uregulowaü tĊ, te niskohazardowe te
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automaty. To byáo proste do zrobienia, ale to trzeba rozmawiaü ze mną, nie wiem,
z Koskiem, z fachowcem, a nie zebraliĞcie siĊ na dwa tygodnie, uchwaliliĞcie ustawĊ.
No, tak to siĊ staáo. Przepraszam.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ. A... przepraszam, wątek straciáem... ale, ale juĪ, juĪ wracam.
Jeden z posáów:
...bo chciaá, Īeby pana przewodniczącego...
Przewodniczący:
W dwa tysiące...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie sáyszĊ nic, o czym mówicie paĔstwo.
Przewodniczący:
W 2007 r. byá ten okres takiego rozwoju, pan powiedziaá, branĪy...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak.
Przewodniczący:
...i on siĊ teraz, wedáug pana, koĔczy dlatego, Īe te ustawy po prostu, znaczy,
uniemoĪliwiają dobrą dziaáalnoĞü w tym biznesie hazardowym. Czy ja to dobrze
rozumiem?
Pan Ryszard Sobiesiak:
No, nie. Wyleci z rynku 60 tys. automatów. JuĪ co miesiąc jest mniej tych
automatów, bo siĊ nie opáaca, bo nikt nie bĊdzie dawaá 2 tys. podatku, jak nie zarobi
na ten podatek. WiĊc co miesiąc, oprócz tego, Īe siĊ koncesje koĔczą, oprócz tego, Īe
pan Kapica specjalne jakieĞ papiery daá celnikom, Īeby niszczyü, nawet jak Ğcianka
jest za cienka, to zamykaü lokal, nie, no, to jest bzdura, Īe oprócz tego, Īe nie ma
komisji, która daje, jednostki, która daje homologacjĊ, bo nie ma, bo wszyscy siĊ juĪ
boją, najpierw, ja powiem panu tylko tak, no, to, co tam napisaáem: 83% automatów
jest lewych. Jak to: lewych? Jak pan minister powoáaá jednostkĊ badającą, ta jednostka
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zgodnie z ustawą tamtą daáa nam homologacjĊ, ponaklejaliĞmy te wszystkie i naraz
one dziaáają ileĞ tam lat. I naraz przychodzi jedno rozporządzenie pana Kapicy:
dziĊkujĊ, zamykaü, to wszystko jest lewe. No, a przecieĪ to byáo dopuszczone przez
paĔstwo. I jednym podpisem pan Kapica zaáatwiá sprawĊ.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
A powiedziaá pan, Īe dopáaty byáy bardzo záym rozwiązaniem i to pan wyjaĞniá.
Pan Ryszard Sobiesiak:
W kasynie nierealnym.
Przewodniczący:
I mówiá pan równieĪ, Īe lepszym rozwiązaniem byáoby podniesienie
opodatkowania od automatów.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Proste to jest, tak. Tak napisaáem.
Przewodniczący:
I jak... w tym okresie, który my badamy, to te opodatkowanie rosáo stopniowo od
50 euro, no, z tą faktyczną stawką 75 euro, do 125 euro, no, i w roku 2007, od
1 stycznia 2008 skoczyáo na 180 euro. Czy, pomimo tego wzrostu, w dalszym ciągu
prowadzenie tych automatów byáo korzystne?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak, panie przewodniczący, ale tylko w niektórych punktach to, ta dziaáalnoĞü byáa
nieopáacalna i to siĊ zamykaáo, przerzucaáo siĊ, ale to byáo jeszcze interes, trzeba byáo
doáoĪyü jeszcze 100 euro, to jeszcze by byáo do wytrzymania, ale 200, 2 tys. zá, to nie
ma szans. Utrzymają siĊ, bo byáy punkty, gdzie, na których siĊ robiáo wiĊcej obrotu,
wiĊc te punkty niektóre sobie dadzą radĊ, ale zapomnijcie paĔstwo naprawdĊ
o, o pieniądzach z niskiego hazardu. Poza tym za 2, 3, za 4 lata najpóĨniej, czy za
5 nie bĊdzie w ogóle niskiego hazardu. BĊdzie w podziemiach. BĊdzie to samo, co
w Rosji. W tej chwili juĪ grają przez internety, przez jakieĞ niezaleĪne áącza. Wchodzi
pan, bierze pan ticket jakiĞ, bawi siĊ pan w automacie, tam panu wypáacają. To bĊdzie
to samo, co byáo, co mówiĊ. U jackpota páaciáem 45%, 50 podatku obrotowego, z boku
staáa ruleta zabawowa, pisaáa: zabawowa. I nikt tego nie ruszyá. I oni se tam grali. Ot,
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u mnie wygrali, poszli tam. U mnie przegrali, teĪ poszli tam. Albo odwrotnie. Tylko ja
páaciáem 45%, a tam siĊ bawili. Na te same pieniądze to samo siĊ dziaáo. I to samo
bĊdzie teraz.
Przewodniczący:
I jeszcze o jedną informacjĊ proszĊ. Dwa... od 1 stycznia 2008 wysokoĞü tej opáaty
wzrosáa do 180 euro za jeden automat...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak.
Przewodniczący:
...a pomimo to w dalszym ciągu w roku 2008 wzrastaáa liczba automatów. Czy to
znaczy, Īe gdyby podniesiono znacznie wiĊcej, to teĪ by jeszcze wzrastaáa ta liczba
automatów?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Na 100%.
Przewodniczący:
Na 100%.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Co znaczy: znacznie wiĊcej? Znacznie wiĊcej to znaczy, tak jak z tą zapaáką
pokazywaáem, nie. No, jeĪeli siĊ podniesie o 2 tys., no, to bĊdzie to spadaáo i zostaną
nieliczne punkty, a jakby siĊ to podniosáo jeszcze o 100 euro, czyli o 200, by byáo 300 euro
czy nawet niecaáe, no, ja myĞlĊ, Īe tak gdzieĞ do 1 tys. zá to jeszcze to miaáoby sens.
Przewodniczący:
Czyli do tych okoáo 300 euro, tak?
Pan Ryszard Sobiesiak:
A nie, a nie 2 tys. No... bĊdą jeszcze teraz, raz, Īe to zlikwiduje siĊ, ale teraz
wytrzymają tylko te punkty, które byáy dobre, byáy teĪ dobre punkty, no, trzeba
przyznaü, Īe one zarabiaáy deko wiĊcej, ale zapomnijmy juĪ o robieniu interesu.
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Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
ProszĊ, pan poseá Aráukowicz.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
W pana ocenie pan minister Kapica wpáywaá negatywnie na rynek jednorĊkich
bandytów swoim postĊpowaniem jako minister. Czy ja dobrze pana zrozumiaáem?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, ja to myĞlĊ, Īe tak chaotycznie, ale mniej wiĊcej okreĞliáem to,
a wszystko napisaáem w tym, w tym moim wystąpieniu. Ja myĞlĊ, Īe pan Kapica nie
chciaá albo nie miaá wiedzy, albo, nie wiem, nie wiem, czym siĊ kierowaá. Na pewno
ten rynek nie byá uregulowany, a moĪna to byáo zrobiü bardzo prosto.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy miaá pan wiedzĊ, Īe konkurencją dla rynku niskiego hazardu, w której jakiejĞ
tam czĊĞci pan funkcjonowaá, od lat siĊ pan zajmowaá hazardem, konkurencją dla
rynku jednorĊkich bandytów są wideoloterie? Czy ktoĞ panu o tym mówiá, czy z kimĞ
pan o tym rozmawiaá, czy... miaá pan wiedzĊ na ten temat, Īe tak naprawdĊ, w miarĊ
postĊpu czasu i rozwoju technologicznego, tych takich prostych jednorĊkich bandytów
– przepraszam za to stwierdzenie, ja siĊ teĪ na tym za bardzo nie znam w sensie
technicznym – zastĊpują wideoloterie, Īe jest to nastĊpny etap technologiczny? Czy
pan o tym wiedziaá?
Pan Ryszard Sobiesiak:
To ja, ja wiedziaáem, Īe, Īe istnieją wideoloterie, ale wprowadzanie wideoloterii to
by wáaĞnie oznaczaáo juĪ w kaĪdym miejscu automat, bo to jest...
Poseá Bartosz Aráukowicz:
No, wáaĞnie. A wiedziaá pan, miaá pan ĞwiadomoĞü, komu zaleĪy na
wprowadzeniu wideoloterii w Polsce?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, panie poĞle.
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
Nie wiedziaá pan.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie interesowaáem siĊ tym w ogóle.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A... kiedy pan rozmawiaá z ministrem Drzewieckim, kiedy powiedziaá mu pan, Īe
naopowiadaá takich róĪnych rzeczy przed komisją. To... w Stanach rozmawialiĞcie,
tak? Ostatni raz, kiedy pan rozmawiaá z ministrem Drzewieckim?
Pan Ryszard Sobiesiak:
W Stanach, tak jak powiedziaáem, w Stanach.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Kiedy to byáo?
Pan Ryszard Sobiesiak:
No, mówiĊ, listopad, grudzieĔ, nie wiem, no. JuĪ po, po tej aferze hazardowej.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Ale jeszcze przed przesáuchaniem pana posáa Drzewieckiego?
Pan Ryszard Sobiesiak:
No, przecieĪ teraz byá przesáuchiwany.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
No, wáaĞnie, to byáo wczeĞniej. W tamtym roku jeszcze, tak?
Pan Ryszard Sobiesiak:
W tamtym roku, tak, w tamtym roku.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Aha. I to pan do niego dzwoniá czy on do pana?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
W Stanach? Chyba ja jego szukaáem.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
...nie jesteĞ pewien...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam, ale nie wiem. Chyba ja.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
I spotkaliĞcie siĊ?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, no, przecieĪ spotkaliĞmy siĊ. No, widzisz, i to juĪ znowu by byáo, ale kto w to
to, kto w to uwierzy.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
No co?
Pan Ryszard Sobiesiak:
SiedzĊ na áawce, czytam gazetĊ, moja córka buszuje po jakimĞ shoppingu i...
Poseá Bartosz Aráukowicz:
W Stanach, tak?
Pan Ryszard Sobiesiak:
W Stanach.
...podjeĪdĪa pan Drzewiecki, widzĊ jak wysadza ĪonĊ i jedzie dalej. I nie widzi
nawet mnie. I pani Nina idzie, wiĊc witam siĊ z nią. Nikt w to nie uwierzyáby
i mieliĞmy siĊ chowaü, bo ja nawet siĊ zastanawiam, czy my widzieliĞmy siĊ, czy nie.
No, i przez panią NinĊ siĊ umówiáem. Miaá tam przyjechaü za, za 2 godziny czy za
kiedyĞ, ĪeĞmy, ĪeĞmy siĊ raz tam widzieli.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
I gdzie ĪeĞcie siĊ spotkali?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
W jakiejĞ tam restauracji czy pod, pod tym shoppingiem jest restaur... są
restauracje.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czyli panie, panie na zakupach, a wy poszliĞcie do restauracji po prostu, tak?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Pani Nina doszáa do nas teĪ.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
I rozmawialiĞcie o aferze? O aferze czy rozmawialiĞcie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
O aferze coĞ tam byáo... to byáa taka rozmowa, ja nie wiem, on byá obraĪony na
mnie, ja na niego...
Poseá Bartosz Aráukowicz:
ObraĪony, obraĪeni?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak, no, ja, no, wie pan, no, facet straciá stanowisko, a, a ten, no, rozmawialiĞmy,
no, coĞ na, o aferze na pewno rozmawialiĞmy, ale, nie, nie pamiĊtam, o czym.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Mhm. I to byáa ostatnia wasza rozmowa?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Chyba tak, nie pamiĊtam, ale raczej tak.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A po przesáuchaniu albo w okolicach przesáuchania rozmawialiĞcie, pana ministra
Drzewieckiego?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, nie. Przed przesáuchaniem nic, nie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czemu panu Koskowi tak zaleĪaáo, Īeby pana, przepraszam bardzo, Īeby pana
córka trafiáa do tego totalizatora, no, bo w tych stenogramach są takie sáowa: Pchaj to
i to tak mocno, jak siĊ tylko da.
Czemu on twierdziá, Īe to jest dobre miejsce pracy?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie, panie poĞle, nie wiem, o czym Kosek mówiá do mnie w tym temacie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A to inaczej zapytam. Czy pan Kosek uwaĪaá, Īe zatrudnienie pana córki
w totalizatorze to dobry pomysá?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, nie, nie mogĊ siĊ odnieĞü do tego, bo nie, bo nie wiem, co pan myĞlaá, co pan
Kosek miaá na myĞli. Nie wiem, naprawdĊ.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A pan Sykucki?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pytaáem siĊ pana Koska.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A pan Sykucki, a pan Sykucki uwaĪaá, Īe to dobry pomysá jest?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, ja, ja siĊ nie pytaáem, czy to byá dobry pomysá. Ja dzwoniáem do
Sáawka, Īeby przygotowaá moją córkĊ do, do rozmowy kwalifikacyjnej. I nic wiĊcej.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Wiemy, Īe 17 sierpnia pan minister Drzewiecki – z zeznania pana ministra
Drzewieckiego wiemy – Īe 17 sierpnia dowiedziaá siĊ o tym, Īe ten totalizator, Īe
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konkurs, Īe pana córka ma tam startowaü, Īe wydaá dzisiaj decyzjĊ, Īe to niedobry
pomysá jest. Kiedy pan Rosóá wezwaá pana córkĊ na rozmowĊ, czy zaprosiá na
rozmowĊ do Warszawy?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam pojĊcia.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Nie wie pan?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie kojarzĊ.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A czy miĊdzy tym 17 a 24, czyli spotkaniem z pana córką pana Rosoáa, pan Rosóá
zadzwoniá do pana powiedzieü, np.: Panie Sobiesiak, nie da siĊ, to záy pomysá jest,
zostawmy to?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, nie kojarzĊ takiego...
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Nie kojarzy pan takiej rozmowy.
A czy Marcin Rosóá lub minister Drzewiecki informowali pana, Īe 26 czerwca
Marcin Rosóá przekazaá ministrowi Leszkiewiczowi, to jest wiceminister skarbu, CV
z rekomendacją na to nazwisko? Czy przekazali tą informacjĊ?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, panie poĞle, nic nie wiem, nic nie wiem na ten temat.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Wedáug wiedzy, którą posiadamy, którą musimy potwierdziü, 16 sierpnia Marcin
Rosóá kontaktuje siĊ z panem i przypomina, Īeby pana córka zbyáa swoje udziaáy
w firmie Golden Play. Czy takie coĞ miaáo miejsce?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, nie przypominam. MoĪe tak byáo. Nie wiem, panie poĞle, nie kojarzĊ.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Ale pana córka jest Ğwietnie wyksztaáconym czáowiekiem, z tego, co siĊ
zdąĪyliĞmy zorientowaü…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
…czy ona miaáa ĞwiadomoĞü, Īe musi pozbyü siĊ tych udziaáów. Czy ona o tym
wiedziaáa?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Na sto procent wiedziaáa o tym. Jak siĊ dostanie, to miaáa…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A, czyli zakáadaáa taką wersjĊ, Īe jak siĊ dostanie, to siĊ pozbĊdzie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, co ona zakáadaáa, ale, no, to wiadomo byáo, Īe jak siĊ dostanie, to musi
siĊ pozbyü udziaáów.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
24 sierpnia – wedáug wiedzy, która dotychczas do nas dotaráa, a którą musimy
potwierdziü – miaá pan umówione spotkanie z ministrem Drzewieckim. Czy ono
doszáo do skutku?
Pan Ryszard Sobiesiak:
To spotkanie…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
To byá ten dzieĔ, kiedy pana córka spotykaáa siĊ z…
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie doszáo, nie pamiĊtam, znaczy, nie doszáo na pewno do tego spotkania...
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A wie pan, pamiĊta pan, dlaczego nie doszáo?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam pojĊcia. Pewnie jak zwykle nie odbieraá telefonów.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Jeszcze raz, nie zrozumiaáem.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Pewnie, jak zwykle pan Drzewiecki nie odbieraá telefonu, czĊsto nie odbieraá...
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Rozumiem.
Pan Ryszard Sobiesiak:
...albo byá zajĊty bardzo.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Nie, no, to oczywiste, przecieĪ miaá waĪną funkcjĊ.
A proszĊ mi powiedzieü – wrócĊ do pytania, które zadawaáem przed kamerami,
gdzie pan nie chciaá odpowiedzieü. Ja w sumie nawet to rozumiem w tej chwili trochĊ.
Kto panu zakazaá rozmawiania przez telefon? UĪywa pan stwierdzenia: zakazali mi
rozmawiania. Kto panu powiedziaá, Īeby nie gadaü przez telefon?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, naprawdĊ nie wiem. To są stenogramy, które albo... nie mam pojĊcia,
nie wiem, czy w ogóle coĞ takiego byáo.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
To czemu pan uĪywaá telefonów na kartĊ?

- 227 -

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

Pan Ryszard Sobiesiak:
JuĪ to opisaáem. Kupiáem telefon w… znaczy, miaáem zawsze dwa telefony, ale
gdzieĞ tam kiedyĞ pomyĞlaáem, Īe trzeba jeden, jak sprzedaáem te udziaáy, jeden
wyrejestrowaü, bo siĊ tam jakieĞ te 200–300 zá trzeba páaciü. WiĊc póĨniej miaáem
przez póá roku jeden telefon i zepsuá mi siĊ w marcu, w kwietniu i w czerwcu.
Poszedáem naprzeciwko kasyna, jest punkt, kupiáem telefon z kartą i zanim kupiáem
nowy aparat, wáaĞnie ten, co mam w kieszeni, to uĪywaáem, to miaáem juĪ wtedy dwa
telefony, czyli miaáem drugi... znaczy najpierw miaáem ten jeden telefon, zanim
kupiáem ten drugi, ale juĪ miaáem dwie karty. No i stąd siĊ to wziĊáo.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A spotykaliĞcie siĊ z panem Mirosáawem, z panem… – przepraszam, zmĊczenie
zaczyna odgrywaü rolĊ – z panem Chlebowskim w innych miejscach niĪ hotel, pana
oĞrodek czy ministerstwo? Pytam: Czy wyjeĪdĪaliĞcie gdziekolwiek razem, gdzieĞ
jakieĞ wycieczki, takie sprawy?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, nie, nigdy, nigdy…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Nie, nigdy.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, nigdy, nie, ani z panem Drzewieckim, ani z panem Schetyną.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A odbywaáy siĊ spotkania z panem Koskiem i panem Chlebowskim u pana
w oĞrodku?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Raz chyba byáo coĞ takiego, tak.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
PamiĊta pan kiedy?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, nie pamiĊtam.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A w jakiej sprawie byáo to spotkanie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, moĪe na wódkĊ ĪeĞmy siĊ umawiali, bo byáy teĪ takie sytuacje...
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Jest moĪliwe, Īe… – pytam zupeánie powaĪnie – czy jest moĪliwe, Īe umówiliĞcie
siĊ na wódkĊ, na spotkanie, którego jedynym celem byáo spotkanie towarzyskie, takie
rzeczy mogáy siĊ wydarzyü?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak, jest moĪliwe, tak.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
ĩe nie byáo planu, rozmowy o niczym i po prostu…?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak, myĞlĊ, Īe tak.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A takie spotkania siĊ odbywaáy? PamiĊta pan takie spotkania?
Pan Ryszard Sobiesiak:
PamiĊtam, chyba tak. MoĪe to byáo to albo kiedyĞ jeszcze… na tych Bielanach.
Ale to nie byáo, Īe co tydzieĔ siĊ umawialiĞmy. No, raz albo dwa to byáo.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A zdziwiá siĊ pan 31, Īe pan Józef Forgacz zmieniá miejsce spotkania pana
z panem Chlebowskim, Īe to takie nietypowe miejsce…
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, no...
Poseá Bartosz Aráukowicz:
...bo siĊ umówiliĞcie w hotelu we Wrocáawiu – to rzecz oczywista, tak siĊ ludzie
spotykają, normalne, w restauracji czy tam w hotelu – a nagle dostaje pan informacjĊ,
Īe macie siĊ spotkaü na jakimĞ tam CPN-ie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
No to wáaĞnie, panie poĞle, ja jechaáem i umówiáem siĊ na Wrocáaw, wiĊc jadĊ, jak
pan tą mapĊ pokazywaá, to z ZieleĔca do Wrocáawia siĊ jedzie prosto, nie przez
ĝwidnicĊ i nie przez DzierĪoniów, ale moĪna teĪ jechaü przez DzierĪoniów, nie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
MoĪna teĪ przez Berlin.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja byáem umówiony z nim w Bielanach Wrocáawskich.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Tak.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Wyjechaáem z ZieleĔca. Pewnie – ja to taką mam wersjĊ – pewnie nie mógá siĊ
pan Chlebowski dodzwoniü do mnie w tym czasie, a pewnie nie miaá czasu, jak mówi,
Īe tam jakiĞ máyn miaá, wiĊc zadzwoniá pewnie do pana Forgacza i zostawiá
informacjĊ, Īe spotkasz siĊ póá godziny wczeĞniej tam. No, dla mnie to jest Īadna
róĪnica, zresztą ja chciaáem siĊ z nim spotkaü, nie on, wiĊc ja, wiedząc od Forgacza, Īe
jest spotkanie w Marcinowicach czy w Marcinkowicach, pojechaáem tam. I nic nie
widziaáem w tym Īadnego jakiegoĞ podstĊpu albo jeszcze spisku, o, tak bym to
nazwaá.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Uhm, uhm.
A po rozmowie z córką 25 nie czuá pan zaniepokojenia, Īe coĞ záego siĊ dzieje
wokóá pana osoby?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, panie poĞle, kompletnie nie. Tak jak tu napisaáem…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
No, wiem.
Pan Ryszard Sobiesiak:
PrzecieĪ ja póĨniej dzwoniáem do Drzewieckiego, spotykaáem siĊ z nim 22. To po
co miaábym siĊ spotykaü?
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Kiedy pan siĊ jeszcze spotykaá z Drzewieckim?
Pan Ryszard Sobiesiak:
No, w tym Radissonie czy gdzie...
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A, w tym Radissonie, no tak, tak.
Pan Ryszard Sobiesiak:
PóĨniej chciaáem siĊ... przecieĪ 25 ja do niego dzwoniáem chyba czy 24, ale nie
odbieraá telefonu, to teĪ przypadek i dobrze, bo to byáa wtedy, wtedy by od premiera
wychodziá, tak. No, to ja tego nie wiem kompletnie, no. Nie mam pojĊcia, ja
dzwoniáem do niego, nie odebraá i nie spotkaáem siĊ.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Uhm.
DziĊkujĊ w tej turze.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Pan Ryszard Sobiesiak:
NaprawdĊ, panie przewodniczący, ja prosiáem…
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Przewodniczący:
SkoĔczyliĞmy czwartą turĊ. Ja wáaĞnie...
ProszĊ… PrzerwĊ, tak?
Pan Ryszard Sobiesiak:
No wáaĞnie chciaáem przerwĊ, jeĪeli moĪna.
Przewodniczący:
SkoĔczyliĞmy czwartą turĊ i chciaáem przerwĊ ogáosiü.
ProszĊ... 20 minut, tak?
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Tak, przynajmniej.
Przewodniczący:
20 minut przerwy, bardzo proszĊ. Czyli do za dziesiĊü, tak?
DziĊkujĊ.
Przewodniczący:
Nie zgáasza siĊ do zadania pytania pan poseá Urbaniak.
ProszĊ, w związku z tym proszĊ, pan marszaáek Stefaniuk.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Pan dzisiaj tak troszeczkĊ nas, mogĊ powiedzieü, pobujaá, poniewaĪ raz na
zadawane pytanie pan mówiá, Īe ja nie jestem fachowcem na rynku hazardu – takie siĊ
przewinĊáo, przewinĊáa siĊ taka paĔska odpowiedĨ – czy nie wiem, czy nie znam siĊ,
a jak siĊ pan rozkrĊci, to pan bardzo precyzyjnie, z pewną dozą profesjonalizmu mówi
o kwestii sprawy.
Pan wie, w jakiej sprawie i jaka sprawa interesuje bardzo komisjĊ, poniewaĪ my
mamy dyspozycjĊ, zgodnie z uchwaáą sejmową, która nam zleca zbadanie akurat tego
procesu nowelizacji ustaw o grach i zakáadach wzajemnych. Nie stworzy siĊ nigdy
dobre prawo, bez konsultacji, powiedzmy, dozwolonej konsultacji z tymi, którzy
czĊsto są w obszarze realizacji tego prawa. I teraz tak, jak róĪne, no, sam pan
doĞwiadczyá pewnej kwestii, nieostroĪne rozmowy czy coĞ ktoĞ podsáuchaá, ktoĞ mógá
w zasadzie nie coĞ, ktoĞ, tylko okreĞlona instytucja. Nazwano to aferą. Czy ona jest,
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czy jej nie ma, to moĪna dopiero bĊdzie powiedzieü na koniec, na podsumowanie prac
komisji.
Miaábym proĞbĊ taką – w tej chwili tu nie ma ani groĨby podsáuchu, ani Īadnej
wypowiedzi, która by gdzieĞ byáa na granicy – ja miaábym proĞbĊ do pana, nie bĊdĊ
zadawaá wiĊcej pytaĔ, ale Īeby pan powiedziaá, wyraziá swój pogląd na kwestiĊ
nowelizacji ustawy. Pan mówiá fragmentami, ale jeszcze raz, Īeby w jedną caáoĞü zebraü,
z taką pewną swobodą jak pan mówiá, o co chodziáo w tej sprawie, o co chodziáo w tej
sprawie, ale z takim efektem i wynikiem, bo pan jesteĞ przedsiĊbiorcą, pan páacisz
podatek, zasilasz pan budĪet paĔstwa. ĩeby pan staá siĊ Ĩródáem tworzenia budĪetu
paĔstwa, to pan musi mieü mocną podstawĊ ekonomiczną teĪ funkcjonowania tego
przedsiĊbiorstwa, musi panu teĪ, powiedzmy, pozostaü jakiĞ zysk dla siebie. Czy mógáby
pan wypowiedzieü siĊ na ten temat – te 10 minut pozostawiam, które przypadają – w jaki
sposób naleĪaáoby wedáug pana zrobiü, Īeby powstaáo dobre prawo w tym obszarze? Bo
jeszcze jedna kwestia, bo ja siĊ bojĊ o jedną rzecz. Pan, niech pan pionowo gáową kiwnie,
jeĞli ja mam racjĊ. Pan jest teĪ przedsiĊbiorcą ze 100-procentowym wáasnym, polskim
kapitaáem? Czy jest udziaá zewnĊtrznego?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Mówi pan o kasynie?
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Tak.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, nie, nie, ja mam tylko... Mój syn ma 20% kapitaáu, z obcym kapitaáem. To
jedyny jest polski kapitaá wáaĞnie.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
To jest to rodzimy kapitaá?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, nie, no, tak jak mówiĊ. Mój syn ma 20% w Casino Polonia, a 80% udziaáów
ma firma estoĔska i tam trzy firmy, bo trzech udziaáowców musi byü.
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Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Dobrze, ja juĪ nie dopytujĊ wiĊcej. JeĪeli pan mógáby… I wiĊcej nie bĊdĊ pytaá, bo
tam nie chcĊ robiü ani podchodów Īadnych, bo wie pan, na komisji to tak bywa, Īe siĊ
zadaje pytanie to z jednej, to z drugiej strony. Ja idĊ Ğrodkiem. DziĊkujĊ.
Pan Ryszard Sobiesiak:
DziĊkujĊ za pytanie. Panie poĞle, ja dziĊkujĊ za takie pytanie wáaĞnie, bo to
moĪe… Mecenas juĪ mnie kopie, Īebym nie mówiá za dáugo, ale ja powiem tak.
Panowie, jak nie bĊdziecie ze sobą rozmawiali, to nigdy nic dobrego nie stworzycie.
JeĪeli ja przez dwa miesiące umawiam pana Janczego, to jest przykáad, z PO – i tego
nie mogĊ zrozumieü – z kimĞ z PO i oni nie rozmawiają ze sobą, to znaczy, Īe coĞ tu
jest nie… coĞ tu nie gra, prawda. To jest przykáad do tego, Īe nie rozumiemy siĊ. Nie
mam pojĊcia dlaczego. Jak jedni siĊ káócą z drugimi, to moĪna z trzecimi siąĞü gdzieĞ i
pogadaü. Tak samo z tą ustawą. Panie poĞle, moim zdaniem, to naleĪaáo… Pan
premier powinien, jak chciaá coĞ zrobiü dobrego, powinien natychmiast powiedzieü
tak: Ja wam pokaĪĊ, jak to siĊ robi. Czyli woáa mnie… Ja byáem bandytą, to nie.
Takiego goĞcia, który dáuĪej ode mnie siedziaá gdzieĞ w kasynie. Czterech, piĊciu,
szeĞciu, z paĔstwowych, z prywatnych. Wszystkich kazaáby zgoniü do jednego pokoju
z panem, nie wiem, czy panem ministrem Kapicą, bo teĪ moĪe ma za duĪo
obowiązków, ale z kimĞ z departamentu gier losowych. I tak oni siĊ powinni tam
máóciü w tym, Īeby wyszli i powiedzieli: Sáuchajcie, najlepsza ustawa to bĊdzie taka.
Minister mówi, my mówimy, minister mówi, my mówimy, do czegoĞ dochodzimy.
No, nie moĪe byü tak, Īe ktoĞ sobie coĞ uchwali i panowie nawet nie wiedzą o tych
miliardach, których nie ma, nie. I nikt nie moĪe tego zmieniü. A pewnie w takim
miejscu, gdzie by siĊ spotkali i fachowcy… Ja nie. Panie poĞle, naprawdĊ, ja nie
jestem fachowcem. Ja mam jakiĞ taki gáupi zmysá orientacyjny, Īe gdzie nie wejdĊ,
widzĊ, Īe moĪna zrobiü pieniądze. No, przecieĪ ja mogáem te pieniądze wziąü,
wyjechaü, naprawdĊ. Miaáem propozycjĊ za 300 tys. zá, na Kajmanach ulokowaü
pieniąĪki i 7 mln bym miaá w kieszeni, 6. Zrobiáem to w Polsce. MówiĊ, dadzą mi
spokój. Czyli 19% zapáaciáem, czyste pieniądze mam. Wszystko wcisnąáem w ten
Zieleniec. Wybudowaáem coĞ, co ludzie przyjeĪdĪają i buzie otwierają, bo to jest
jedyna kolej, praktycznie dwa lata temu byáa pierwsza kolej w Europie. Podgrzewane
mercedesa siedzenie, zasáonki, pomaraĔcze, specjalna szyba. No, to jest coĞ, co ludzie
mówią: Nie, niemoĪliwe w ZieleĔcu.
I teraz z tą ustawą. ProszĊ mi wierzyü, ja naprawdĊ mówiąc to, Īe siĊ nie znam, ja
nie znam tych cyfr. Ja wiem, Īe szedáem przez kilka lat po bandzie, a robiáem to po to
tylko, bo coĞ czuáem, Īe kiedyĞ to sprzedam, jak bĊdĊ miaá wiĊcej tych koncesji.
Jedynym dobrym rozwiązaniem byáoby, jakby pan premier zarządziá takie pranie
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mózgu. Czyli tam musieliby byü tacy ludzie jak ja, fachowcy tacy jak byá Kosek,
którzy wszystko wiedzieli, bo on by tutaj wam wszystko powiedziaá, áącznie
z liczbami. Ja nawet siĊ nie… Ja nawet nie przeczytaáem, o co… Uwierzcie mi, nie
czytaáem, dlaczego wy tu siedzicie. Panowie mówicie, Īe macie tam zbadaü… Jak to siĊ
nazywa? Nawet nie wiem, ja tego nie czytaáem nawet, jak to siĊ nazywa dokáadnie.
NaprawdĊ, no, proszĊ mi wierzyü. Nie czytaáem, po co wy tu siedzicie. Wy wiecie po co.
Ale ja wiem jedno, Īe trzeba byáo tych ludzi zgoniü i kaĪdy musi powiedzieü swoje. Ja
wiem jedno, Īe nie moĪe, tak jak na tej zapaáce, no, nie moĪna zrobiü podatku. No,
chyba Īe siĊ chce zarĪnąü goĞcia. No to… No bo jak ktoĞ nie zarobi na podatek, na
páace, na koszty, no to nie bĊdzie tego interesu robiá. W jednym miejscu to jest záota
kura. Ale w jednym miejscu. W tym miejscu moĪliwe, bo tam w jednym miejscu
dawaá 10 tys. jeden automat. Ale w drugim miejscu ludzie dopáacali do tego automatu.
Dlatego przenosili do innego miejsca, szukali to miejsce, Īeby tam zarobiü na czynsz,
na Ğwiatáo, na gaz i Īeby coĞ im zostaáo. Ja widzĊ to tylko tak, panie poĞle, Īe jakby siĊ
zebraáo wáaĞnie tych piĊciu, dziesiĊciu, dwudziestu i z ministra finansów nastĊpnych
piĊciu, na pewno by byáo to prawo dobre. A wyĞcie ustalili sami prawo, które nie
wiem, czy nie bĊdziemy páaciü olbrzymie kary, bo sprawa juĪ jest gdzieĞ
w Unii Europejskiej, coĞ tam niezgodne, nie ten. Nie wiem, naprawdĊ, ja nie znam
tego, bo nie czytam, nie ĞledzĊ. W skrócie bym panu posáowi tak powiedziaá. Ja to tak
zawsze w domu robiĊ. Ja nie mam czasu, ja przebiegam tylko przez hotel. Ale jak ja
coĞ widzĊ, to biorĊ ich do kupy i káóücie siĊ, a ja czasami na wyczucie decydujĊ. Na
wyczucie. I nie siedzĊ… Ja nie wiem, jak siĊ, naprawdĊ nie wiedziaáem, jak siĊ… Nie
umiem graü w karty. Nie umiem. NaprawdĊ nie umiem. Ale ja miaáem kiedyĞ
najwiĊcej kasyn w Polsce. To nie zaáatwiaáem. Ja jestem przedstawiony jako czáowiek,
który zaáatwia, wszystko zaáatwia. No, oczywiĞcie, Īe zaáatwiaáem, bo ja leciaáem do
burmistrza i mu wyrywaáem papier, który on chciaá wysáaü, dwa tygodnie Īeby szedá
do Wrocáawia. To ja mu wyrywaáem po podpisie od sekretarki i goniáem sam
samochodem, i zawoziáem do Wrocáawia. A jak nie mogáem, to dzwoniáem do
kumpla, do tego drugiego. Prosiábym, Īeby to nie zanotowaü, to ja coĞ wam powiem
jeszcze, jakie to jest, jakie są realia polskie. Nie pójdzie to na zewnątrz?
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Nie ma takiej moĪliwoĞci. Nie ma takiej moĪliwoĞci.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Bym wam powiedziaá coĞ o wyciągu, no ale… Nie o moim. To nie powiem, bo
mnie prosiá.
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Przewodniczący:
To wtedy musiaáby pan zgáosiü wniosek o utajnienie tej czĊĞci.
Pan Ryszard Sobiesiak:
No to nie, nie bĊdĊ mówiá. Ale uwierzcie mi, jeĪeli komuĞ coĞ zaáatwiáem, jak ja to
mówiĊ, to za darmo, pomagaáem, to za darmo. Nigdy od nikogo pieniĊdzy nie braáem
i jeszcze ja siĊ cieszyáem, jak ktoĞ ma przy mnie, bo ja mówiĊ, jak nie bĊdĊ miaá, to
poĪyczĊ od niego. Ja wybudowaáem to wszystko. Najpierw poĪyczaáem pieniądze, bo
paĔstwo polskie mi nie chciaáo daü. Musiaá mi kumpel zastawy dawaü. Mazur siĊ
nazywa, ale nie ten Mazur z Chicago, Germaz, dawaá mi zastawy na kredyt, bo ja
byáem niewypáacalny i zacząáem budowaü te wyciągi. Zanim sprzedaáem. Bo ja juĪ
budowaáem, a jeszcze nie miaáem pieniĊdzy za kasyno, jeszcze nie wiedziaáem, Īe
sprzedam. PóĨniej jak to sprzedaáem, pooddawaáem. No, ale wie pan, Polska nie jest
przyjaznym krajem dla takich jak ja. A zwáaszcza dla pana KamiĔskiego, nie. Jak
usáyszy coĞ… No, ja mówiĊ wam, jakby on sáuchaá tylko, Īe ja coĞ mówiĊ i jechaá
przede mną i pomagaá mi to robiü, to ja bym nic nie musiaá, ja bym Īadnych
przestĊpstw nie popeániá. A ja popeániam przestĊpstwo, bo dzwoniĊ do Chlebowskiego
i go opieprzam, przepraszam za wyraĪenie, Īe co wy tam robicie, albo do
Drzewieckiego, nie. A z panem Schetyną raz siĊ widzĊ przez dwa lata i jest afera na
caáego. No, ludzie, no, to jest chore, no. Dla mnie to jest chore, uwierzcie mi. Ja w tej
chwili mówiĊ z wami. Ja nie chciaáem z nikim rozmawiaü. Ja chciaáem przyjĞü,
powiedzieü, Īe pocaáujcie mnie w nos, ale póĨniej juĪ siĊ wystraszyáem, Īe mnie
zamkniecie jeszcze za nic, mówiĊ, jeszcze mnie zamkniecie, juĪ raz mnie chcieli
zamknąü, nie wiem za co, i drugi raz… No, to mówiĊ, zacznĊ mówiü, nie. Ale ja tu nie
miaáem nic wspólnego. Tu nie ma Īadnej afery, no. No, przecieĪ ja mam te podsáuchy
7 lat do tyáu, stenogramy. Nikt mnie nie przeprosiá, za co mnie tak, dlaczego mnie
podsáuchiwaá. Ani nie powiedziaá, Īe to tak jest. No i o czym mamy rozmawiaü? Ale ja
siĊ znowu wciąáem, panie poĞle. Ogólnie ja bym mógá to nadzorowaü, bym
superprawo stworzyá, ale nie moĪna zrobiü czegoĞ bez tego, kto tam jest w Ğrodku. No,
nie moĪna, nie moĪecie sami uchwaliü coĞ, co bĊdzie piekarz pieká, nie. No, nie wiem,
jak mu siĊ narzuci, no to no… DziĊkujĊ, panie poĞle.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
ProszĊ, pani poseá Kempa.
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Poseá Beata Kempa:
ProszĊ Ğwiadka, jeszcze wrócĊ tylko do tego prezydenta, rozumiem,
wiceprezydenta, bo mamy panią prezydent Warszawy, wiĊc rozmawiaá pan z którymĞ
wiceprezydentem. Czy to byá pan Jacek Wojciechowicz?
Pan Ryszard Sobiesiak:
No, chyba tak, jak nie ma innego nazwiska takiego podobnego.
Poseá Beata Kempa:
Czy, proszĊ pana, ten pomysá na most gondolowy w Warszawie, czy to byá pana
autorski pomysá, czy to teĪ byá… Czyj to byá w ogóle pomysá?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Chyba mój albo gdzieĞ na golfie. Na golfie chyba gdzieĞ ĪeĞmy rozmawiali.
Poseá Beata Kempa:
A jeĞli na golfie, to kto panu ten pomysá podrzuciá?
Pan Ryszard Sobiesiak:
A nie, nie, na pewno nie pan Drzewiecki.
Poseá Beata Kempa:
Nie, nie, nie, ja pytam tylko kto, kto mógá z takim pomysáem, wie pan, kto mógá
wpaĞü na pomysá.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, nie wiem. MoĪliwe, Īe sam wpadáem. Nie kojarzĊ. Wiem, Īe to byáo
w tym czasie, jak robiáem wyciąg w ZieleĔcu i w Karpaczu chciaáem, nie.
Poseá Beata Kempa:
Aha. A wáadze Warszawy byáy zainteresowane tym pomysáem?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja nie wiem, bo ja rozmawiaáem tylko z panem wiceprezydentem i z tego, co ja
zrozumiaáem, to chyba nie byli. Nikt nie byá zainteresowany, bo nikt do mnie nie
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zadzwoniá, nie zapytaá siĊ, a ja juĪ drugi raz nie przyjechaáem i nie powiedziaáem, Īe
chcĊ. Ale pomimo tego na swój koszt… Nie na swój, na koszt Doppelmayera
przyjechaá tu dyrektor finansowy Doppelmayer, dyrektor finansowy, który skakaá po
mostach, zrobiá zdjĊcia i widziaá moĪliwoĞü, i powiedziaá, Īe jest to moĪliwe, no.
Tylko zaleĪaáo od nas, od paĔstwa naszego, od rządu, od miasta Warszawy.
Poseá Beata Kempa:
Aha. A proszĊ Ğwiadka, czy jak pan, co pan zeznaá zresztą, powiedziaá pan synowi,
Īe jeĪeli to wyjdzie, to bĊdzie dobry interes, czy tam ewentualnie nie bĊdziecie
paĔstwo wiedzieli, co z pieniĊdzmi zrobiü.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie bĊdziemy wiedzieli, co z pieniĊdzy robiü, tak.
Poseá Beata Kempa:
Tak.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak to pan KamiĔski powiedziaá. No, moĪe tak powiedziaáem, nie wiem.
Poseá Beata Kempa:
Nie no…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ale chyba tak, no.
Poseá Beata Kempa:
ProszĊ pana, czy te sáowa padáy przed spotkaniem z panem Wojciechowiczem, czy
po spotkaniu z panem Wojciechowiczem?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam pojĊcia, nie pamiĊtam. Nie kojarzĊ.
Poseá Beata Kempa:
To o której godzinie tego dnia spotkaá siĊ pan… A czy bĊdzie to odnotowane?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Wieczorowej chyba.
Poseá Beata Kempa:
ProszĊ? Kiedy siĊ pan spotkaá?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Po poáudniu.
Poseá Beata Kempa:
Po poáudniu.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Po poáudniu, z tego, co wiem, nie rano.
Poseá Beata Kempa:
W gmachu, tak?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Gdzie?
Poseá Beata Kempa:
Gdzie pan siĊ spotkaá?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, gdzieĞ, gdzieĞ, nie wiem, jakąĞ mieli, gdzieĞ w terenie, gdzieĞ pod Warszawą
mieli jakąĞ konferencjĊ, czy coĞ tam, pan, pan...
Poseá Beata Kempa:
Aha, czyli nie gdzieĞ w budynku urzĊdu miasta stoáecznego, tylko w jakimĞ...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, gdzieĞ, gdzieĞ tam, gdzieĞ tam pan wiceprezydent byá i na pewno nie
pamiĊtam...
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Poseá Beata Kempa:
No nie, no, to musi pan pamiĊtaü, gdzie pan byá pod Warszawą. àadne to byáo
miejsce?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Pod Warszawą...
Poseá Beata Kempa:
Przyjemne czy nieprzyjemne...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Bardzo áadne, bardzo áadne, w lesie.
Poseá Beata Kempa:
W lesie.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Bardzo áadne, w lesie, byáo chyba z 300 osób i pan prezydent wyskoczyá z jakiejĞ
konferencji, czy 200 czy 50, nie wiem, duĪo osób byáo, i siedziaá ze mną 5–15 minut,
rozmawiaá o, rozmawiaáem z nim o moĪliwoĞci zrobienia czegoĞ takiego w Warszawie
i to by, zdąĪylibyĞmy z tym na 2012. Po to wtedy tam byáem.
Poseá Beata Kempa:
I rozumiem, Īe tą rozmowĊ panu zaáatwiá pan Drzewiecki.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Zadzwoniá pan Drzewiecki.
Poseá Beata Kempa:
Tak, no...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Pewnie mnie, pewnie mnie umówiá.

- 240 -

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

Poseá Beata Kempa:
...umoĪliwiá panu ten kontakt w tym szczególnym miejscu.
Pan Ryszard Sobiesiak:
No, chyba tak powiedziaá, chyba tak.
Poseá Beata Kempa:
Dobrze.
MoĪe tak, to jeszcze przejdĊ do jednego problemu, mianowicie, czy pan
kiedykolwiek planowaá sprzedaü SzarotkĊ?
Pan Ryszard Sobiesiak:
No jasne.
Poseá Beata Kempa:
Tak?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja zawsze, jak coĞ robiĊ, to zaraz, jak tylko jest kupiec, to zaraz sprzedam.
Poseá Beata Kempa:
A czy kogoĞ pan prosiá o poĞrednictwo w sprzedaĪy Szarotki? Ja nie bĊdĊ mówiü,
jak barwnie pan to okreĞliá, co moĪna zrobiü z tą ukochaną pana Szarotką, ale
oszczĊdzimy sobie, bo jestem kobietą...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ale, no wáaĞnie, wy macie, wy macie...
Poseá Beata Kempa:
...a stenogram wyjdzie na zewnątrz.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Pani, pani poseá, pani wie wiĊcej ode mnie, bo ja, wie pani, ja wyrzucaáem tu,
dawali juĪ 10 mln, zadzwoniáem do syna, 10 mln euro, nie, 10 mln to, najpierw
chcieliĞmy, a póĨniej nie opáaca siĊ. Zadzwoniáem do goĞcia, mówiĊ: nie, 15 mln euro,
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to sprzedamy. No to co ja mam o takich rzeczach mówiü. A 10 mln juĪ chcieli dawaü.
To jest...
Poseá Beata Kempa:
Nie, ja pytam, czy pan kogoĞ prosiá, czy na przykáad prosiá pan Drzewieckiego, na
przykáad, nie wiem, myĞląc, Īe ma jakieĞ kontakty...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, nie. Nie, ja nie wiem, z Drzewieckim...
Poseá Beata Kempa:
...z branĪą turystyczną.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Z panem Drzewieckim chyba nigdy na ten temat nie rozmawiaáem, a...
Poseá Beata Kempa:
Niech pan siĊ skupi, spokojnie, mamy czas.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam, pani poseá, nie pamiĊtam pani, pani poseá, naprawdĊ.
Poseá Beata Kempa:
No, nie pamiĊta pan, z kim pan rozmawiaá, Īeby pomóc...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ale, no, ja teraz teĪ rzuciáem hasáo: Chce ktoĞ kupiü coĞ, to ja sprzedam. Ja duĪo
ziemi mam teĪ do sprzedania.
Poseá Beata Kempa:
Wie pan, no...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ale przecieĪ w tych podsáuchach jest, no to wáaĞnie za to chcieliĞcie mnie, chyba
zawsze, bo ja...
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Poseá Beata Kempa:
We mnie pan partnera, przepraszam, ale nie znajdzie, nie staü mnie.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Bo ja przez telefon dzwoniáem, 200 ha w CzĊstochowie sprzedajcie, kupujcie, 4 ha
w Krakowie, nie moje, sprzedajcie, kupujcie, 200 ha pod Wrocáawiem sprzedajcie,
kupujcie...
Poseá Beata Kempa:
Czyli pan teĪ poĞredniczyá, tak, w jakichĞ róĪnych transakcjach kolegów, tak?
Pan Ryszard Sobiesiak:
No, ja znam ludzi, jak dzwonią, to ja puszczam dalej, nie?
Poseá Beata Kempa:
ProszĊ mi powiedzieü, a czy kiedykolwiek z kimkolwiek pan rozmawiaá, na
przykáad z panem Drzewieckim czy z kimĞ z wysokich polityków, w sensie, nie
wysokich w sensie fizycznym, przepraszam, jesteĞmy zmĊczeni teĪ juĪ, ale wysokich
rangą polityków na temat rentownoĞci paĔskiego hotelu i na temat ewentualnie
obáoĪenia tego hotelu.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam, ale nie przypominam sobie.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Przepraszam, wszyscy jesteĞmy zmĊczeni, ale to pytanie jest związane...
Przewodniczący:
ProszĊ wáączyü mikrofon, kiedy pan mówi.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
ProszĊ o uchylenie, bo to jest kolejne pytanie, które nie ma związku z obradami
komisji. To nie jest proces legislacyjny...
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Poseá Beata Kempa:
Panie mecenasie...
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
...ile kosztuje Szarotka i ...
Poseá Beata Kempa:
Panie mecenasie, ja tych pytaĔ nie stawiam dlatego, Īe chcĊ siĊ dowiedzieü
o planach biznesowych pana Sobiesiaka, bo te mnie nie interesują, jak powiedziaáam,
tylko, jeĪeli stawiam jakieĞ pytanie, to mam oparcie w dokumentach i dlatego to
pytanie stawiam.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Ja rozumiem, Īe jest w dokumentach, ale ono nie moĪe byü zadane, bo komisja
obraduje nad procesem legislacyjnym, a nie nad biznesem pana Sobiesiaka.
Poseá Beata Kempa:
Ale takĪe równieĪ nad...
Przewodniczący:
Pani poseá, czy pani jest...
Poseá Beata Kempa:
Czy mogĊ, czy mogĊ, panie....
Przewodniczący:
Nie, najpierw, najpierw ja. Czy pani jest w stanie jakoĞ wykazaü związek
z obszarem, który my badamy?
Poseá Beata Kempa:
Tak.
Przewodniczący:
Bardzo proszĊ.
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Poseá Beata Kempa:
ChcĊ, panie przewodniczący, zgodnie z ustawą o sejmowej komisji Ğledczej, która
równieĪ ma obowiązek badaü legalnoĞü dziaáania podmiotów...
Przewodniczący:
Organów paĔstwa.
Poseá Beata Kempa:
...organów paĔstwa, tak...
Przewodniczący:
Nie osób prywatnych.
Poseá Beata Kempa:
...i chcĊ... Tak, nie osób prywatnych, organów paĔstwa, ale równieĪ w relacjach
z osobami prywatnymi ... przepraszam, immanentnie siĊ wiąĪe. Ja o nic Ğwiadka
absolutnie nie oskarĪam, ja tylko pytam, czy pan rozmawiaá o tym.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie. Nie wiem, moĪe rozmawiaáem, nie, nie kojarzĊ takich
sytuacji.
Poseá Beata Kempa:
Dobrze, to przejdĨmy w takim razie, proszĊ Ğwiadka, do 4 sierpnia 2008 r., czas
odlegáy, ale moĪe coĞ siĊ panu przypomni. Hotel Bielany, spotkaá siĊ z panem, pan
z panem Chlebowskim i z panem Koskiem, tak, pod Wrocáawiem? Czy przypomina
pan sobie to spotkanie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie, naprawdĊ, nie przypominam sobie. PrzecieĪ ja dziennie
tysiące spotkaĔ, no, tysiące nie, ale...
Poseá Beata Kempa:
No tak, ale czy tysiące razy pan siĊ z panem Chlebowskim nie spotykaá panie,
proszĊ Ğwiadka.
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, no, ale tutaj dla mnie nie jest waĪne, Īe ja siĊ z panem Chlebowskim
spotkaáem. Dla mnie byáo waĪne, Īeby siĊ spotkaü z panem Chlebowskim,
Drzewieckim, Schetyną w Szarotce.
Poseá Beata Kempa:
No dobrze, ale jeĪeli to byáo spotkanie i z panem Koskiem, i z panem
Chlebowskim, i byá pan, to czy pan sobie przypomina, kto zainicjowaá to spotkanie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam pojĊcia, naprawdĊ.
Poseá Beata Kempa:
A jakie kwestie mogáy byü omawiane podczas tego zebrania, skoro ono byáo
wáaĞnie w takim gronie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Pani poseá, no jak bym byá niegrzeczny, to napisaáem, Īe pamiĊtnika nie
prowadziáem. No, nie wiem, naprawdĊ nie wiem. A Drozda mi mówiá: Pisz wszystko,
baáwanie, pisz.
Poseá Beata Kempa:
A czy podczas tego spotkania rozmawiano na temat ustawy o grach i zakáadach
wzajemnych?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam, nie przypominam sobie, nie, nie mam takiej wiedzy.
Poseá Beata Kempa:
Czy pan pamiĊta, jakie ustalenia mogáy zapaĞü na tym spotkaniu?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam, pani poseá.
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Poseá Beata Kempa:
Mhm. Czy pan albo pan Kosek, czy przypomina pan sobie, prosiliĞcie pana
Chlebowskiego wtedy, na spotkaniu 4 sierpnia, o jakąkolwiek interwencjĊ?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam pojĊcia.
Poseá Beata Kempa:
No to jaki charakter miaáo to spotkanie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, no, moĪe chcieliĞmy siĊ spotkaü, nie wiem, nie mam pojĊcia, o co
chodziáo. MoĪe przejeĪdĪaá, ja albo on, a moĪe ktoĞ zadzwoniá, nie wiem, byá, ja
czĊsto dzwoniáem tam: jesteĞ na Dolnym ĝląsku, moĪe akurat. No nie wiem, nie
jestem w stanie tego odtworzyü.
Poseá Beata Kempa:
No ale pan Kosek mieszka w Krakowie, a...
Pan Ryszard Sobiesiak:
To widocznie pan Kosek, pan Kosek mieszka w Krakowie, ale i wtedy jeĨdziá po...
Poseá Beata Kempa:
Ale akurat panowie spotkaliĞcie siĊ, to zbieg okolicznoĞci, Īe wszyscy razem
byliĞcie na miejscu?
Pan Ryszard Sobiesiak:
...pan Kosek ma interesy w caáej Polsce. To tak jak ja jeĪdĪĊ po caáej Polsce, on teĪ
tak jeĨdzi. Nie wiem dlaczego.
Poseá Beata Kempa:
Mhm. A czy miaá pan wtedy wiedzĊ, Īe jest pan podsáuchiwany, skoro stosowaá
pan róĪne metody…
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Pani poseá, no, juĪ mówiáem…
Poseá Beata Kempa:
Czy tak przy kaĪdym spotkaniu z panem Chlebowskim pan…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie.
Poseá Beata Kempa:
…czy z panem Koskiem, pan, no, nie wiem, bo ja nie zawsze, wie pan, no…
Pan Ryszard Sobiesiak:
No, nieraz wyáączaáem…
Poseá Beata Kempa:
..wyjmujĊ, przepraszam bardzo…
Pan Ryszard Sobiesiak:
…kiedy sobie przypomniaáem…
Poseá Beata Kempa:
…no wiĊc wáaĞnie, telefon.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Kiedy sobie przypomniaáem, to wyáączaáem, kiedy nie, to nie. ZaleĪy jeszcze
o czym... Jak umawialiĞmy na dziewczyny, to wyáączaáem, jak nie, to…
Poseá Beata Kempa:
Aha, dobrze. To w takim razie…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tam teĪ…
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Poseá Beata Kempa:
No, nie zadam tego pytania, bo nie bĊdzie miaáo związku z uchwaáą, z kim siĊ pan
umawiaá.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Czy ja mogĊ zapytaü o coĞ?
Poseá Beata Kempa:
ProszĊ Ğwiadka, jeĞli to jest związane z uchwaáą o sejmowej komisji, to bardzo
proszĊ.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, to nie jest. To jest z telefonami związane.
Poseá Beata Kempa:
Dobrze. Czy... Na jakiej w takim razie podstawie pan uwaĪaá przez ten caáy okres,
Īe jest pan podsáuchiwany?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Pani poseá, no, mówiáem juĪ, no, ja mam billingi z podsáuchów z 2005 czy 2006,
2007, a wczeĞniej byáem sto lat, jak tylko wyjechaáem do pierwszej ligi do Austrii, to
teĪ byáem chyba podsáuchiwany, 20 lat, 30 lat temu.
Poseá Beata Kempa:
Czyli to bardziej byáy pana domniemania niĪ wiedza, taka twarda wiedza, Īe…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Twarda wiedza. Miaáem napisane: 2005, dzieĔ, data czy tam, nie wiem, godzina
i o czym rozmawiaáem.
Poseá Beata Kempa:
Ale to do tej poprzedniej sprawy, która juĪ zostaáa osądzona.
Pan Ryszard Sobiesiak:
To byáo coĞ, co dostaáem, a tĊ resztĊ to zawsze wiedziaáem, bo tak mi siĊ
wydawaáo.
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Poseá Beata Kempa:
Tak siĊ panu wydawaáo?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ale przecieĪ pani sama dobrze wie, Īe to jest typowa mowa polska: to nie
rozmowa na telefon. Tak mówi 95 Polaków, procent. A przyjeĪdĪa tylko z Zachodu
goĞciu, 10 lat temu pierwszy raz przyjechaá, patrzy, co my robimy, a my wyáączamy
telefony, nie, i on teĪ juĪ zacząá wyáączaü.
Przewodniczący:
ProszĊ juĪ przekazaü gáos panu Wassermannowi.
Poseá Beata Kempa:
OczywiĞcie, moĪe, wie pan, w cenĊ wejdą teraz goáĊbie pocztowe.
Przewodniczący:
ProszĊ, pan poseá Wassermann.
Poseá Zbigniew Wassermann:
ProszĊ, Īeby pan kierowaá siĊ swoją wiedzą i znajomoĞcią rynku hazardowego.
Czy byáby pan uprzejmy odpowiedzieü na pytanie, czy wie pan, dlaczego tak dáugo
trwaáo dziaáanie pana Chlebowskiego w zakresie usuniĊcia tych dopáat, byáo
bezskuteczne? MówiĊ: dáugotrwaáe, bo ze stenogramu wynika, Īe ponad rok za tym
zabiegaá.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, nie wiem nic na ten temat, nie mam pojĊcia.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Pan Chlebowski byá znajomym pana. RozmawialiĞcie o ustawie hazardowej? Nie
zapytaá go pan nigdy o to?
Pan Ryszard Sobiesiak:
O ustawie nie rozmawialiĞmy. RozmawialiĞmy z panem Chlebowskim bardzo
czĊsto. Znaczy, jak siĊ spotkaliĞmy, to rozmawialiĞmy.
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Poseá Zbigniew Wassermann:
A czy ustawa hazardowa nie byáa interesująca dla panów?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Dla mnie nie.
Poseá Zbigniew Wassermann:
No, dla pana nie, ale moĪe dla pana Chlebowskiego?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie byáa teĪ.
Poseá Zbigniew Wassermann:
TeĪ nie. A czy pan wie, dlaczego pan minister Drzewiecki z kolei tak dáugo nie
chciaá siĊ wycofaü z dopáat i czekaá z tym aĪ do 30 czerwca?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam pojĊcia. JuĪ mówiáem na ten temat.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Nie Ğmiem zapytaü, czy pan z nim na ten temat rozmawiaá.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, raz chyba, jak to siĊ mówi…
Przewodniczący:
Ale te pytania juĪ byáy.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Te pytania juĪ byáy.
No, raz chyba krzyczaáem do niego: nie wiesz, jak to zrobisz, byáeĞ w kasynie, nie
wiesz, co to oznacza? I wiĊcej nigdy. On jest tego pewien i ja, nigdy… Ja siĊ
dowiedziaáem, przecieĪ pan tam ma napisane, dowiedziaáem siĊ od Sykuckiego, Īe ten
siĊ wycofaá. Ja dowiedziaáem siĊ dopiero na komisji, Īe to byáo w czerwcu, póĨniej we
wrzeĞniu, w paĨdzierniku. Nie mam pojĊcia, co ten pan Drzewiecki robiá. Nie mam
pojĊcia. Na ten temat z nim nie rozmawiaáem, nie naciskaáem go na to, bo mi to nie
byáo potrzebne do niczego.
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Poseá Zbigniew Wassermann:
Ja przecieĪ nie pytam o to, na co pan mi odpowiada, tylko pytam, czy pan nie
rozmawiaá z nim, nie pytaá go...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie.
Poseá Zbigniew Wassermann:
...dlaczego to zrobiá dopiero 30 czerwca.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pytaáem go.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Panie przewodniczący, ja siĊ nie denerwujĊ, ale pan juĪ rzuciá parĊ razy koáo
ratunkowe dzisiaj, to niech pan pozwoli spokojnie zadawaü pytania. ProszĊ pana, czy
pan…
Nie, pan zazwyczaj nie sáyszy, jak ja do pana mówiĊ, wiĊc nie mówiáem do pana.
ProszĊ uprzejmie.
ProszĊ pana, czy pan uwaĪa, Īe pan minister Kapica blokowaá sprawĊ wycofania
dopáat z ustawy?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, nie mam, nie mam na to, na ten temat zdania. Nie wiem.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy i za co zatem byáy podejmowane te dziaáania w celu jego odwoáania z funkcji
albo sprowokowania sytuacji obciąĪającej go korupcją, której siĊ nie dopuĞciá, chyba
Īe byáy przesáanki wskazujące na to, Īe siĊ dopuĞciá korupcji?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nic mi na ten temat nie wiadomo, panie poĞle. Nie wiem.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy pan mógáby powiedzieü, dlaczego w tej sytuacji, kiedy siĊga siĊ do zapisów
stenogramów, bez ich komentarzy, bez opisu, bez analizy, ale do suchych zapisów
komentarzy, to pan nie wie, nie pamiĊta, nic panu nie wiadomo?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Pan mnie pyta o coĞ, co byáo nie wczoraj. Jakby pan mnie zapytaá jutro, co byáo
dzisiaj, to juĪ mi bĊdzie ciĊĪko powtórzyü. MówiĊ panu, panie poĞle, Īe moja córka
byáa ze mną 3 miesiące i zeznaáa w prokuraturze inaczej niĪ ja.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ale ja o to nie pytam, o to pewnie bĊdzie pytaá prokurator.
Pan Ryszard Sobiesiak:
To nie pamiĊtam. To nie byáo wczoraj, to byáo…
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ale, proszĊ pana, no, nie pamiĊta pan. Ja powiedziaáem, Īe to jest teĪ rodzaj
odpowiedzi, no.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam. Nie pamiĊtam. Nie pamiĊtam.
Poseá Zbigniew Wassermann:
MoĪe pan nie pamiĊtaü, tylko ja teĪ chcĊ zadaü panu pytanie, dlaczego tak jest.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
Poseá Zbigniew Wassermann:
ProszĊ pana, czy pan Rosóá informowaá pana, Īe pan Drzewiecki nie przekazaá mu
CV pana córki?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, panie poĞle, nie przypominam sobie takiej sytuacji.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy pan Rosóá jakąĞ paĔską sprawĊ, z którą pan do niego przyszedá do
ministerstwa, pomagaá panu zaáatwiü w Ministerstwie Infrastruktury?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja nigdy nie byáem u pana Rosoáa w ministerstwie.
Poseá Zbigniew Wassermann:
To jest odpowiedĨ. DziĊkujĊ. Kiedy ostatni raz spotkaá siĊ pan z panem Rosoáem?
Ostatni raz?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ostatni raz. Chyba nie ma tego w podsáuchach. Trzydziestego – wrzesieĔ ma 30
dni, a afera byáa pierwszego – tak, to trzydziestego. Tak mi siĊ wydaje. Nie
przypominam sobie. Nie jestem pewny, ale chyba tak. No, jakoĞ przed aferą samą.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Którą?
Pan Ryszard Sobiesiak:
No, tą 1 sierpnia…1 paĨdziernika, tak, afera wybucháa 1 paĨdziernika. Nie afera,
tylko… No, afera, no, afera. Przed tą aferą.
Poseá Zbigniew Wassermann:
No, niech siĊ pan zdecyduje.
Pan Ryszard Sobiesiak:
No, niech juĪ pan sobie zdecyduje, bo ja nie wiem.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ja wiem, ja…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Dla mnie to nie ma... Dla mnie afera jest przez CBA, a ta afera, o której mówicie,
Īe ja jestem aferzystą, wybucháa 1 paĨdziernika i wtedy spotkaáem siĊ, przed tą aferą,
jeĪeli to moĪna nazwaü aferą. Dla mnie ona nie jest aferą.
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Poseá Zbigniew Wassermann:
To juĪ zostawmy, co to jest, tylko wróümy do pytania: Kiedy pan siĊ po raz ostatni
spotkaá?
Pan Ryszard Sobiesiak:
No, mówiĊ, przed aferą.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Mógáby pan to jakoĞ spróbowaü ulokowaü w dacie, w miesiącu?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Koniec wrzeĞnia, nie pamiĊtam dokáadnie.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Koniec wrzeĞnia. A co byáo przedmiotem tego spotkania?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, nie wiem, o czym rozmawialiĞmy. MoĪe pan Janczy teĪ. MoĪliwe.
Nie pamiĊtam.
Poseá Zbigniew Wassermann:
ProszĊ pana, czy pan zabiegaá o jakiĞ lokal na ĩoliborzu?
Pan Ryszard Sobiesiak:
JeĪeli to jest ta Mickiewicza, tak.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ja mówiĊ ulica... ĩoliborz...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, ja nie wiem nawet, gdzie to jest. JeĪeli to jest Mickiewicza, to tak. To
juĪ odpowiedziaáem. Znowu mam mówiü?
Poseá Zbigniew Wassermann:
Nie. Odpowiadaü tylko na pytania, no.
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Pan Ryszard Sobiesiak:
No to nie wiem, czy to jest na ĩoliborzu. JeĪeli to jest ulica Mickiewicza, to tak,
zabiegaáem. Znaczy, nie ja, tylko moja spóáka.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy to byáo czynione przez poĞrednictwo pana Chlebowskiego?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, absolutnie nie. Nie.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Pana Rosoáa?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, panie poĞle.
Poseá Zbigniew Wassermann:
TeĪ nie. A czy pan wie, Īeby takie zabiegi odnoĞnie przetargów lokalów pan
Kosek podejmowaá w stosunku... prosząc o to pana Chlebowskiego?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nic mi nie wiadomo na ten temat. Nie wiem. Pan Kosek moĪe siĊ spotykaá teĪ
beze mnie z panem Chlebowskim. Ja nic na ten temat nie wiem.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ja te pytania zadajĊ na podstawie zapisów stenogramów rozmów pana i pana
Koska, dlatego…
Pan Ryszard Sobiesiak:
ProszĊ mi wierzyü, ja nie przeczytaáem wszystkich.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ja muszĊ panu wierzyü, bo pan zostaá pouczony o odpowiedzialnoĞci karnej za
faászywe zeznania. Ja nie mogą z góry panu nie wierzyü.
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ProszĊ pana, proszĊ powiedzieü, dlaczego tak ciĊĪko jest teraz otworzyü kasyno
albo salon, dlaczego tak ciĊĪko. Pan mówi: Mam kapitaá, mam koncesjĊ, a nie mogĊ
ruszyü.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, no, przecieĪ dostaliĞmy koncesjĊ tą po dwóch latach prawie, po
26 miesiącach prawie, wiĊcej niĪ dwa lata, i nie mamy gdzie siĊ zwróciü, do kogo siĊ
zwróciü, mamy automaty, nie moĪemy zhomologowaü tych, mamy koncesjĊ.
Poseá Zbigniew Wassermann:
To znaczy, nie funkcjonują instytucje paĔstwowe?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak. Tak w skrócie moĪna powiedzieü. Pan Kapica wydaá takie rozporządzenia, Īe
wszyscy siĊ go boją, zamykają se rĊce, wy zamykacie tych ludzi i stoimy jak baáwany,
od sierpnia nie moĪemy jednego automatu uruchomiü.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ja panu coĞ powiem, my jednak tu na komisji staramy siĊ spokojnie rozmawiaü
z panem. Pytamy…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Przepraszam, panie poĞle.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Pan mówi: my zamykamy. Pan przewodniczący gotów siĊ oburzyü. Nie wiadomo,
czy zrobi jakiĞ gest znowu kolejny. WiĊc…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Przepraszam, panie poĞle. Nie mogĊ nic zrobiü, naprawdĊ. Mamy lokale dwa,
chcemy uruchomiü automaty i nie moĪemy, bo nie ma tej, nie ma jednostki
homologującej, którą powoáuje pan minister, a jak powoáaá piĊü, to one po nim
uciekáy, no, no.
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Poseá Zbigniew Wassermann:
ProszĊ pana, pan sáusznie mnie zapytaá, dlaczego ja w jakiĞ sposób przypisujĊ pana
do tego Czorsztyna. Byá pan tym oburzony. OtóĪ chcĊ panu powiedzieü, Īe pan
minister Cichocki – to jest podsekretarz stanu w rządzie pana Tuska – dostarczyá
komisji takie kalendarium, kalendarium wydarzeĔ i w tym kalendarium wydarzeĔ jest
zawarte przez niego takie stwierdzenie, Īe CBA zaleĪy na zabezpieczeniu innej
operacji prowadzonej przez biuro wobec opisanych biznesmenów. Jak pan wie:
opisanych, no to teĪ i pan ma tam szczĊĞcie…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tylko Jan Kosek juĪ ciĊĪko chory leĪaá w szpitalu i nie wiadomo...
Poseá Zbigniew Wassermann:
No, wiem. No, pan miaá prawo zapytaü, ja mam prawo odpowiedzieü, dlaczego.
Wobec opisanych biznesmenów w jednym z miast Polski. To jest jakby odniesienie
oficjalne w dokumencie, które do komisji dotaráo i które wisi na stronie internetowej.
Ale do tego jeszcze byáy publikacje prasowe. No, nie ma powodu, Īeby panu
táumaczyü, w jakim komforcie my jesteĞmy w dostĊpie do dokumentów, ale z tych
publikacji prasowych wynikaáo, Īe pan Janczy jest albo byá wójtem gminy Czorsztyn,
jest dziaáaczem Platformy. I problem polegaá na tym, Īe miaá byü zwolniony z zarządu
spóáki, która przeprowadzaáa przetarg na wyciąg narciarski. I dalej to pytanie, które
chcĊ postawiü, to jest pytanie wiąĪące siĊ z tym, Īe pan tam miaá zamiar lokowaü
swoje interesy, tam wáaĞnie w tym majątku, którym zawiadywaáa spóáka i w którym
decyzje mógá podejmowaü pan Janczy. Czy pan mógáby siĊ odnieĞü do tego?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak, panie poĞle. No takiej bzdury, to, jak tam napisaáem, to siĊ odniosáem w tej
przedmowie, no nie sáyszaáem. Nie wiem, do czego mam siĊ odnosiü, czego nie
chciaáem…
Poseá Zbigniew Wassermann:
No do tych faktów, o których ja mówiĊ.
Pan Ryszard Sobiesiak:
No, nie chciaáem nic, nie chciaáem tam nic zrobiü, tam siĊ nie da nic zrobiü, bo
wygrali ci i nie podeszli do tego dalej, paĔstwo to utrzymuje. Ja bym miaá tam pomysá
na to, myĞlĊ, jakbym siĊ zastanowiá.
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Poseá Zbigniew Wassermann:
To niech pan powie, bo pan…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam pojĊcia…
Poseá Zbigniew Wassermann:
W póá drogi. Ja rozumiem, Īe pan by tak, Īeby daü polecenie Zbyszkowi, Īeby go
sáuchali, Īeby najwaĪniejszy zainterweniowaá, Īeby…
Przewodniczący:
Panie poĞle, bez tez. ProszĊ o pytania.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, pan mówi záoĞliwie, a ja mówiáem naprawdĊ, jak powinno byü.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Nie, ja chcĊ tylko po prostu jakby skáoniü pana do…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, odpowiadam. Nie miaáem Īadnego interesu w tamtym regionie. WrĊcz
przeciwnie, pan Stoch mnie namawiaá: Zrób coĞ tam. Ja mówiĊ: Daj mi, pocaáuj mnie
w nos, kup ode mnie jeszcze…
Poseá Zbigniew Wassermann:
Teren jest piĊkny.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Bardzo piĊkny, ale nie áadniejszy od ZieleĔca.
Poseá Zbigniew Wassermann:
No, ale nie moĪna mieü dwóch ZieleĔców.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Czego nie moĪna mieü?
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Poseá Zbigniew Wassermann:
Nie moĪna mieü dwóch ZieleĔców.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Aha, no nie moĪna.
Przewodniczący:
Przepraszam. Czas juĪ siĊ skoĔczyá, panie poĞle.
Poseá Zbigniew Wassermann:
DokoĔczĊ. Ale, proszĊ pana, nie, na powaĪnie.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak.
Poseá Zbigniew Wassermann:
To co byáo powodem, Īe wokóá pana Janczego powstaáa koniecznoĞü
zaangaĪowania, no, prominentnych polityków Platformy i pan jako niepolityk siĊ w to
angaĪowaá?
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Przepraszam, jaki to ma… ProszĊ o uchylenie pytania. No, jaki to ma związek?
Przewodniczący:
Przepraszam, bo muszĊ trochĊ interweniowaü. ProszĊ, pan peánomocnik.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
To są pytania, które nie mają związku z celami obrad komisji. To nie jest proces
legislacyjny.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Pan mecenas siĊ spieszy…
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Nie spieszĊ, bo to jest…

- 260 -

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

Poseá Zbigniew Wassermann:
Znaczy, pan mecenas, jeĞli moĪna, panie przewodniczący, ogranicza prace komisji
do wyáącznie procesu legislacyjnego, nie biorąc pod uwagĊ, Īe my badamy takĪe…
Przewodniczący:
Panie poĞle, moĪe w nastĊpnych turach, bo to juĪ jest…
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ostatnie pytanie i…
Przewodniczący:
No, ale to juĪ jest prawie 15 minut, które pan miaá do dyspozycji.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Panie przewodniczący, ja nie ograniczam, przepraszam bardzo, tylko to pytanie po
raz jest chyba, jak ja liczĊ, ósmy wyjaĞniane: raz w pisemnych dowolnych, swobodnej
wypowiedzi i kilkanaĞcie razy juĪ mówiá na ten temat. Tak, Īe to ja szanujĊ paĔstwa,
szanownej komisji czas, nie swój. Dlatego interweniujĊ. DziĊkujĊ bardzo.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Problem polega takĪe na tym, Īe pan miaá prawo dowiedzieü siĊ, dlaczego ja o to
pytam, bo teĪ wyraĨnie o to zabiegaá, panie mecenasie. To nie jest moja jednostronna
akcja. Ale rozumiem, Īeby skoĔczyü…
Przewodniczący:
Panie poĞle, proszĊ dokoĔczyü i przejdziemy do…
Poseá Zbigniew Wassermann:
JeĞli mogĊ poprosiü: Pana interwencja byáa związana z tym, Īeby te spory, które
miĊdzy nimi byáy, zostaáy záagodzone, tak?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, niech pan nie nazywa po imieniu. Ja nie wiem, co tam byáo. Ja miaáem
go umówiü…
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Poseá Zbigniew Wassermann:
To pan przed chwilą mówiá.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja miaáem go umówiü, ja miaáem go umówiü albo z Chlebowskim, albo
z Drzewieckim, bo on miaá jakiĞ problem z swoimi z zarządu, powiatu. Nie wiem, jak
to tam jesteĞcie poustawiani. I nic wiĊcej. I nie mógá siĊ tam przebiü, i byá najlepszy
tam z PO. No to mówiĊ: No o co wam chodzi? A nie lubiĊ PiS-u. Przepraszam, pani…
Poseá Zbigniew Wassermann:
AleĪ…
Pan Ryszard Sobiesiak:
WiĊc go chciaáem umówiü, no.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Dobrze.
Pan Ryszard Sobiesiak:
I nic wiĊcej, Īadnych interesów tam nie chciaáem mieü.
Poseá Zbigniew Wassermann:
DziĊkujĊ.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja równieĪ dziĊkujĊ.
Przewodniczący:
Pan poseá Neumann siĊ nie zgáasza do zadania pytania.
Ja mam jedno pytanie. Od razu przepraszam, Īe ono bĊdzie troszkĊ osobiste.
Rozmawiamy juĪ ileĞ tam godzin i przez te ileĞ tam godzin pan ani razu nie zakląá.
Czy, przepraszam za to pytanie, ale w stenogramach roi siĊ od sáów, Īe tak powiem,
dosadnych.
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, moja koleĪanka ze Stanów, jak przeczytaáa ten tekst, zadzwoniáa czy
gdzieĞ napisaáa tam maila czy, jak to zwane, sms. Mówi: To niemoĪliwe, ten czáowiek
nie przeklina. No, jak pan przewodniczący widzi, ja nie przeklinam. MoĪe jest
zmanipulowany ten tekst, ja…
Przewodniczący:
A czy w takich sytuacjach – przepraszam, bo jeszcze tylko dodatkowe pytanie –
czy w sytuacjach ekstremalnych, jakichĞ napiĊcia, uĪywa pan takich sáów brzydkich?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie przewodniczący, chyba najwiĊksze napiĊcia miaáem o godz. 10.15, gdzieĞ
tak, nie? I póĨniej... I mnie tam nie wyskoczyáo nic.
Przewodniczący:
Dobrze.
DziĊkujĊ. Ja nie mam wiĊcej pytaĔ.
Pan Ryszard Sobiesiak:
DziĊkujĊ.
Przewodniczący:
ProszĊ, pan poseá Aráukowicz.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
No, jeĪeli pana przewodniczącego pytania miaáy związek z procesem
legislacyjnym, to ja jestem godny podziwu.
Ale to dobrze, Īe siĊ pan rozluĨniá, bo ja teĪ siĊ rozluĨniáem, powiem panu, bo teĪ
byáem spiĊty z rana.
Pan Ryszard Sobiesiak:
U pana to codziennoĞü jest, a ja raz…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Zastanawiaáem siĊ, czy mnie pan nie wyáączy teĪ. Nie byáby pan pierwszy.
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Ale nic siĊ nie staáo. JeĪeli pan mecenas ma do gáosu dostĊp.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Wracamy do rzeczy. Przyspieszamy, bo jeszcze mamy dzisiaj roboty duĪo.
Panie – bo tak, mam káopoty ze zwracaniem siĊ – proszĊ Ğwiadka, kiedy pan wtedy
ochrzaniá tak ministra Drzewieckiego za to, co grzebaá przy tej ustawie, to siĊ dziaáo
u niego w domu chyba, czy nie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, nie. Ja za to, co on grzebaá w tej ustawie?
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Nie, nie, w ogóle, Īe siĊ dzieje ten baáagan w tej ustawie w ogóle. No, powiedziaá
pan wczeĞniej, Īe pan go raz ochrzaniá.
Pan Ryszard Sobiesiak:
No w telefonach, przecieĪ w tych podsáuchach gdzieĞ. PrzecieĪ ja wszystkich nie
czytaáem, ale gdzieĞ w jakimĞ jest podsáuch, gdzie ja tam do niego krzyczĊ tak ostro.
No tak mi siĊ wydaje, Īe to wtedy. W domu nie. W domu ja, naprawdĊ, w domu nie
rozmawiaáem z nim ani razu o ustawie. Ja jadąc, zwáaszcza – proszĊ to sprawdziü
w billingach, gdzie byáy turnieje – jak jechaáem z GdaĔska do Katowic, to jechaáem
przez àódĨ. Trzy dni graliĞmy w golfa i tam burza byáa z tym prezesem golfa,
z podatkami. I najczĊĞciej wtedy, a wiedzieli, Īe go dobrze znam, no to: JesteĞ
w domu? JesteĞ. No to wpadaáem i táukáem mu… Bo wie pan, jaka jest sprawa
z podatkami na polach golfowych.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Ale zaraz, zaraz: JesteĞ w domu. To kto w tym domu jest? Minister Drzewiecki?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Mirek, jak byá w domu, to jechaáem.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
To wpadaá pan.

- 264 -

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

Pan Ryszard Sobiesiak:
Znaczy, dwa razy to byáo albo trzy razy, no.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
I wtedy teĪ coĞ tam rozmawialiĞcie o tym…
Pan Ryszard Sobiesiak:
RozmawialiĞmy. Wydaje mi siĊ, Īe o golfie rozmawialiĞmy, o podatkach, o...
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A o podatkach od czego?
Pan Ryszard Sobiesiak:
O podatkach od trawy rosnącej na polu golfowym.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Wie pan, z tych stenogramów, które pan podwaĪa, wynika, Īe pan Kosek i pan
jednak byliĞcie zainteresowani procesem legislacyjnym. Czy to moĪe byáo w taki
sposób w takim razie, Īe to pan Kosek oczekiwaá pewnych rozwiązaĔ legislacyjnych,
prawnych, ustawowych i prosiá pana o pomoc w kontakcie z panem Drzewieckim czy
Chlebowskim. MoĪe to tak byáo?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, panie poĞle. Pan Kosek pisaá papiery…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
WáaĞnie.
Pan Ryszard Sobiesiak:
…jako urzĊdnik, znaczy, jako przewodniczący czy wiceprzewodniczący
stowarzyszenia do ministra, do posáów, wszĊdzie, gdzie siĊ daáo. I miaá prawo mĊczyü
pana Chlebowskiego. A ja od czasu do czasu, jak mi gdzieĞ coĞ tam moĪe podaá. Nie
wiem, nie pamiĊtam, ale na pewno pan Kosek nie naciskaá na mnie, a ja… Mnie siĊ...
Ja powiedziaáem, w 2007 wyáączyáem siĊ z hazardu. Jak rozmawiaáem, to tylko na
zasadzie: ħle robicie albo coĞ nie tak, albo…
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
A pan Kosek, powiedziaá pan, miaá prawo mĊczyü posáa Chlebowskiego. Czyli
jak? Dzwoniá do niego i na przykáad mówiá mu, co dobrze byáoby zrobiü?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja nie wiem, panie poĞle, ja nie wiem. Pan Kosek pisaá…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Beata, proszĊ ciĊ…
Pan Ryszard Sobiesiak:
…jako wiceprezes stowarzyszenia pisaá co chwilĊ jakieĞ pismo do ministerstwa.
Pan Kosek ciągle…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
To wiemy. WáaĞnie dlatego o to, doskonale to wiemy i mamy te papiery, i nie
gadajmy o tym, bo to szkoda czasu. Wiemy, Īe pisaá, mamy kopie. Wszystko száo
jakby normalną ĞcieĪką, taką jak idą uwagi róĪnych organizacji.
Pytam pana, powiedziaá pan, Īe miaá prawo mĊczyü Chlebowskiego. Dzwoniá do
niego czy teĪ siĊ spotykaá…?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, nie wiem. No powiedziaáo mi siĊ tak, nie wiem, nie mam pojĊcia.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Uhm.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, czy dzwoniá.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A czy moĪe pan wykluczyü to, Īe pan Kosek rozmawiaá kiedykolwiek
z Chlebowskim na temat ustawy?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, nie mogĊ wykluczyü. Ja nie wiem, ja nie byáem przy tym.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Nigdy pan nie byá przy takiej rozmowie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Nigdy pan nie byá?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie byáem nigdy przy rozmowie miĊdzy panem Koskiem a Chlebowskim, Īeby
rozmawiali o ustawie, na pewno.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
I o rozwiązaniach podatkowych, jakie byáyby dobre dla branĪy teĪ?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, nie pamiĊtam. No nie wiem no…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy pan wiedziaá, jakie rozwiązania legislacyjne toczą siĊ w Sejmie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie miaáem Īadnego pojĊcia.
Ale to jest prawda, panie poĞle. Ja naprawdĊ nie wiedziaáem.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Panie przewodniczący, moĪe pytanie byáo, ale zadane z inną intonacją i na pewno
nie miaáo trzech znaków zapytania na koĔcu. A w tym moim pytaniu byáy trzy znaki
zapytania.
Jak przebiegaáo spotkanie 14 sierpnia? Niech pan to opowie.
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam panie poĞle.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Nic?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nic.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Nic kompletnie.
Pan Ryszard Sobiesiak:
NaprawdĊ nie…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Co to siĊ z panem dzieje w ogóle…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem z kim…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Z panem Koskiem i z panem Chlebowskim.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam, panie poĞle. No, widocznie byliĞmy jak…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A na meczu siĊ pan widziaá ze Schetyną?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie. MinĊliĞmy siĊ, znowu siĊ spóĨniáem, bo graáem w golfa. On wyszedá
wczeĞniej, niĪ ja przyszedáem.
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
A pan Kosek jest chory.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Bardzo chory.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
WáaĞnie. I spotykaá siĊ z wami na spotkaniach towarzyskich?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie. No to ja juĪ nie wiem, kiedy pan Kosek byá chory. To byáo przed, zanim
jeszcze poszedá na operacjĊ.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Nie, ja rozumiem, wiem. Tylko ja panu powiem, ja jestem lekarzem i dlatego
dopytujĊ, wiĊc mając tą wiedzĊ, dopytujĊ o to, czy pan Kosek uczestniczyá z wami
w spotkaniach czysto towarzyskich, tak jak pan to okreĞliá?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, to byáo dwa lata i on byá chyba raz. No, ja nie wiem, no wiĊcej chyba
nie byá. No to jak, to co to znaczy: czĊsto uczestniczyá…?
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Ale jak raz? 14 sierpnia siĊ spotkaliĞcie…
Pan Ryszard Sobiesiak:
I kiedy jeszcze? No to dwa.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
4 sierpnia siĊ spotkaliĞcie.
Pan Ryszard Sobiesiak:
No to dwa. To jeszcze wtedy byá zdrowy, no. Znaczy, on uwaĪaá, Īe jest zdrowy,
bo nie wiedziaá, Īe jest chory ciĊĪko.
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
A w 2009 r. nigdy siĊ nie spotkaliĞcie w skáadzie Chlebowski, Kosek i pan?
Pan Ryszard Sobiesiak:
MyĞlĊ, Īe nigdy.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Uhm.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Bo juĪ byá po operacji chyba. No nie pamiĊtam, ale raczej to juĪ byáo po operacji,
to na pewno nie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A czy pan Kosek byá na sylwestra u pana wtedy, co byá Chlebowski?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, panie poĞle.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Widzi pan, ale 27 lutego 2009 r. odbywa siĊ spotkanie Jana Koska z posáem
Chlebowskim.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, no ja nie pamiĊtam tego. Nie wiem, ja nie uczestniczyáem w tym
spotkaniu.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Od kogo siĊ pan dowiedziaá o nowym rozporządzeniu, które wydaá pan minister
Kapica? Z gazet, z rozporządzenia czy pracownicy pana poinformowali, czy politycy?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie kojarzĊ, panie poĞle, nie wiem.
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
Uhm. W rozmowie z Janem Koskiem doszliĞcie do takiego stwierdzenia, Īe
Kapica wziąá kasĊ od kogoĞ, bo káadzie. Co mieliĞcie na myĞli? Od kogo on mógá
wziąü kasĊ?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, o czym rozmawialiĞmy. NaprawdĊ nie mam pojĊcia.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Ale ja panu mówiĊ, o czym rozmawialiĞcie.
Pan Ryszard Sobiesiak:
No, ale pan mówi mi, co jest napisane w stenogramach pana KamiĔskiego. Nie
mam pojĊcia.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy pan uwaĪa, Īe taka rozmowa siĊ odbyáa czy nie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Przepraszam?
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy uwaĪa pan, Īe rozmowa, której fragment cytujĊ, odbyáa siĊ czy nie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam, moĪe siĊ odbyáa. Nie wiem, nie kojarzĊ tego.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A czy ma pan wiedzĊ o tym, Īeby, bądĨ przypuszczenie jakiekolwiek o tym, Īe
Kapica mógá wziąü od kogoĞ kasĊ, bo káadzie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam Īadnej takiej wiedzy.
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
I nie miaá pan?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie miaáem.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Uhm. A chciaáby pan, Īeby Kapica przestaá byü ministrem?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Znaczy, teraz to chyba juĪ jest obojĊtne, znaczy nie, moĪe na inne sprawy…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Teraz tak, a wtedy?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Wtedy to wydawaáo mi siĊ, Īe jakby byá dobrym, to by juĪ dawno byáo zmienione
te, a te rzeczy byáy pozmienianie, które, które ciągną siĊ za tą ustawą hazardową od
20 lat, nie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy likwidacja rynku jednorĊkich bandytów, jak ta nowa ustawa teraz zrobiáa, bo
ona tak naprawdĊ likwiduje te niskie automaty…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak, de facto likwiduje.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
…zwiĊkszy obroty kasyn wedáug pana wiedzy?
Pan Ryszard Sobiesiak:
No, kasyn na pewno zwiĊkszy, bo salony teĪ wypadáy, nie. Wypadną.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
To kto zacznie zarabiaü? Kasyna zaczną lepiej zarabiaü, wedáug pana wiedzy?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Wedáug mojej wiedzy kasyna mogą zacząü siĊ utrzymywaü. Znaczy, wie pan, no
juĪ…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Ja rozumiem, Īe rozmawiamy o czymĞ, co siĊ byü moĪe wydarzy.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Byü moĪe…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Ja pytam o pana wiedzĊ.
Pan Ryszard Sobiesiak:
…byü moĪe kasyna zarobią wiĊcej.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Nie, nie. Pytamy teĪ o wiedzĊ, panie przewodniczący. Pytam, czy likwidacja rynku
jednorĊkich bandytów zwiĊksza potencjaá rynku kasyn. To jest pytanie związane
z tematem.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Jest to prawdopodobne, bo doáoĪyliĞcie tam jeszcze 30 automatów. Bo byáo 37,
jest teraz 70, prawda? No to teoretycznie powinno zwiĊkszyü obroty w kasynach. Na
moją proĞbĊ podobno, dla mnie zrobiliĞcie ten ukáon. Rychu znowu wygraá, no to…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Ale to chciaáby pan, Īeby byáo te 70?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja nie chciaábym. Ja – panie poĞle, proszĊ mi wierzyü – ja nie wiem, czy za 10 lat
dostanĊ jakiekolwiek pieniądze z kasyna. Nie wiem, nie wierzĊ w to. Oni teraz
debatują, czy mi z 20 zrobiü 3%. Nie mam wiedzy takiej, nie interesuje mnie to juĪ.
Mnie interesuje tylko, Īeby ten pan mi zapáaciá resztĊ pieniĊdzy, jak chce podnosiü ten
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kapitaá, i nic wiĊcej, no. I moĪe zapáaci, a jak nie zapáaci, to nie dostanĊ nigdy
pieniĊdzy z kasyna. Bo ja sprzedaáem juĪ to.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A widziaá pan w ogóle rozporządzenie ministra Kapicy z 24 lutego 2009 r.
zmieniającego wáaĞnie jednorĊkich bandytów, Īe nie moĪna zwielokrotniaü tej
wygranej?
Pan Ryszard Sobiesiak:
No nie, ja siĊ dowiedziaáem, nie wiem, gdzieĞ tam od kogoĞ, nie wiem nawet,
czego dotyczy tak dokáadnie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Nie wie pan?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem. NaprawdĊ.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Nie wątpiĊ.
Ale tego samego dnia rozmawiaá pan z Koskiem. RozmawialiĞcie o tym, Īe Kapica
wziąá kasĊ.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ale ja chciaáem sprzedaü. Panie poĞle, ja nie wiem, o czym rozmawialiĞmy
z Koskiem. Ja w tym czasie chciaáem sprzedaü te udziaáy w Golden Play. Jakby nie ta
afera, pseudoafera, to ja bym 15 mln nastĊpne zarobiá. A tak nie zarobiáem.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Jezus Maria. 10 marca 2009 r., czyli to juĪ niedawno, rok, no rok, tak troszeczkĊ
mniej niĪ rok…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak.
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
…z Janem Koskiem pan rozmawiaá – znaczy przynajmniej CBA pisze o tym, Īe
pan rozmawiaá z Janem Koskiem – i proponuje pan, aby siĊ spotkaü ze Zbigniewem
Chlebowskim. W jakim celu miaáo to spotkanie siĊ odbyü? PamiĊta pan?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, naprawdĊ nie pamiĊtam.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
DziĊkujĊ.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie kompletnie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Ale w tej samej rozmowie chcieliĞcie, rozmawialiĞmy o tym z rana, juĪ to powiem
bez kropek… Panie przewodniczący, boi siĊ pan, co powiem?
Przewodniczący:
ProszĊ.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
…chcieliĞcie usunąü panią dyrektor z ministerstwa. Powie mi pan, jaką tą panią
dyrektor?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja nie kojarzĊ tej rozmowy naprawdĊ. No juĪ dlatego wiem, dlaczego ochronĊ
dostali ministrowie, jak ja taki groĨny jestem. No tak: bandyta, przestĊpca, záodziej.
Kapica i pan Boni, nie. Przeze mnie. Jak to moĪna inaczej rozumieü? Jak jest pan
Boni, pan Kapica, bandyta jeden, drugi – zamykają i trzeci bandyta: Sobiesiak, otwarta
twarz. No to jak pan zrozumie? Normalny prosty czáowiek patrzy: ten bandyta
Sobiesiak straszy pana ministra KapicĊ, no. Tak w telewizji to byáo.
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
A to dobre.
Pewnie mi czas mi siĊ koĔczy w tej turze. Zapytam pana tak: Pan uwaĪa… Dwa
pytania panu zadam. Pan nie przeczytaá tego stenogramu, który dotyczy pana osoby,
tego jedynego materiaáu CBA, który wisi na stronach od bardzo dawna?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, powtarzam, czytaáem gdzieĞ czasami jakieĞ wyrywki. Nie
interesowaáo to mnie. No, najpierw to w ogóle nic nie czytaáem…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Ale mówiá pan, Īe to dla pana byá szok, co siĊ staáo.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Szok, no bo jak to? Jak ja siĊ budzĊ i widzĊ latającego KuĨniara po telewizorze
i 200, 500 mln w prawo, drugie 500 w lewo, to ja mówiĊ: Albo mi siĊ to Ğni, albo
jestem w wiĊzieniu. Bo nie moĪe byü inaczej. Jakbym w normalnym kraju nie mo…,
jeĪeli coĞ takiego siĊ pokazuje, to siĊ goĞcia zamyka, obojĊtnie czy jest winien, czy
nie. Zamknąü bandytĊ i pokazaü telewizji. To jest jakiĞ sens. Ale bandyta siedzi
w domu. MówiĊ: No ja jestem chyba w wiĊzieniu, nie? No bo jak to moĪliwe?
Szarotka moja – patrzĊ – Szarotka. KuĨniar skacze jak pajac po tym telewizorze.
No to kaĪdy mówi: Tego bandytĊ na pewno zamknĊli, nie? A ten bandyta wyjeĪdĪa
sobie spokojnie, o godz. 10 chyba dopiero wyjechaáem, zadzwoniáem do niego
z domu. Nikt za mną nie biegnie, nikt nie leci. No i pojechaáem, Īeby z tym, no
przecieĪ to… Ja nie wiem, nie chcĊ Ĩle mówiü, bo zaraz przeklnĊ, ale przecieĪ przejĞü
nie mogĊ. Co oni…? Jakbym wiedziaá, to bym poszedá do tej, zrobiá se falĊ, nie wiem,
loki nakrĊciá. No oni gdzieĞ z tysiąc zdjĊü chcą ode mnie. No po co im te zdjĊcia? No
pytaáem siĊ jeszcze, czy w toalecie chcą jeszcze jedno zdjĊcie. MogĊ zrobiü se
w toalecie zdjĊcie. Stoją caáy dzieĔ tutaj.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
To pan, przepraszam…
Pan Ryszard Sobiesiak:
ProszĊ, panie poĞle. Czy to wszystko bĊdzie puszczone jutro?
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
Staram siĊ utrzymywaü naprawdĊ powagĊ…
Pan Ryszard Sobiesiak:
To ja juĪ nic nie powiem.
Ale jak, prze… On ma u mnie przechlapane, nie ja u niego. Ja mówiĊ prawdĊ, no
tak byáo.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
ProszĊ mi wybaczyü, mam ostatnie pytanie.
Czy pan uwaĪa…
Przewodniczący:
Przepraszam, pan juĪ znacząco przekroczyá czas, to moĪe przekaĪĊ gáos, a pan
w tym czasie dojdzie, Īe tak powiem, do...
ProszĊ, ostatnie pytanie, ale naprawdĊ ostatnie, panie poĞle.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Pan… ostatnią osobą, którą... ale zresztą juĪ bez komentarzy.
Pan podwaĪa wiarygodnoĞü tych stenogramów, pan uwaĪa, Īe te rozmowy siĊ nie
odbyáy?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, tak mi siĊ wydaje.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
ĩe ich nie byáo?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Znaczy, nie, no, byáy rozmowy, no, byáy, jakieĞ tam rozmowy byáy, ale ja siĊ nie
odnoszĊ do nich w ogóle, bo albo są manipulowane, albo pokazane w innym Ğwietle.
Nie...
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Ale byáy czy nie byáy?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja mam tylko, ja mam taką tylko wiedzĊ, Īe to, co moĪna spreparowaü w Polsce, to
FBI potrzebuje trzy miesiące na to, Īeby to powiedzieü, czy to jest prawda czy faász,
a w Polsce nikt tego nie zrobi.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
No dobra, ale nie, pytam, czy...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Przeczytaá pan fragmenty tego raportu CBA, jawnego. Byáy te rozmowy czy ich
nie byáo?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Niektóre byáy na pewno, ja… tylko nie dotyczyáy...
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A w nastĊpnej turze pokaĪe mi pan palcem, które byáy? Ja do pana tam przysiądĊ
siĊ z boku i polecimy.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pokaĪĊ panu, ja nie… Panie poĞle, ja naprawdĊ nie przeczytaáem nawet caáej
ustawy..., caáej ustawy w ogóle nowej nie przeczytaáem, a tych pytaĔ...
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Nie, ja dziĊkujĊ.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
ProszĊ, zaczynamy szóstą turĊ zadawania pytaĔ.
Jeden z posáów:
Tylko Īeby pan mnie nie przeleciaá, ja zaraz wracam.
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Przewodniczący:
Panie poĞle, panie przewodniczący, to siĊ nagrywa.
ProszĊ, pan poseá Urbaniak.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Ile numerów telefonów komórkowych pan w tej chwili posiada?
Pan Ryszard Sobiesiak:
W tej chwili jeden, przy sobie.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Tak.
Pan opowiadaá o tym, jak pan zakupiá nowy telefon z kartą prepaidową. Czy pan
czĊsto zakupywaá telefony z kartą prepaidową?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, po pierwszym paĨdziernika dwa razy wyjeĪdĪaáem... znaczy, raz w Polsce
i raz w Czechach.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Jakie páaci pan rachunki za telefon? To znaczy, w tym sensie chciaábym siĊ
dowiedzieü, jak pan duĪo rozmawia przez telefon.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, nie mam pojĊcia, panie poĞle, naprawdĊ. Ja nie páacĊ rachunków, no, nie
wiem. Jeden jest chyba w jednej firmie, drugi w drugiej. Ja ostatni raz páaciáem
rachunek 20 lat temu moĪe. Nie pamiĊtam, nie wiem.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
A w tych dwóch latach, które nas interesują, jak czĊsto pan rozmawia z panem
Koskiem?
Pan Ryszard Sobiesiak:
W tych dwóch latach, no, to teraz... ja wiem, czy to rzadziej. No, chyba rzadziej,
ale to to nie jest teĪ tak...
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Poseá Jarosáaw Urbaniak:
No, przed chorobą.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Co to znaczy, jak... przed chorobą, no, to rozmawiaáem raz w tygodniu, raz
w miesiącu, raz na trzy miesiące, róĪnie, jak… Nie byá to staáy kontakt, Īe codziennie
dzwoniliĞmy do siebie.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Nie, to nie jest kolega, to jest partner od biznesu, tak?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Jest taki dobry kolega, moĪna powiedzieü.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
A gdyby pan jeszcze chciaá powiedzieü, jak wygląda konkurencja na rynku
hazardowym ogólnie pojĊtym, czy… Na jakiej zasadzie z tych stenogramów, z tego,
co dzisiaj mówiliĞmy, wynika, nawet z tych pana wypowiedzi, które mamy
w stenogramie, Īe tak: raz pan mówi o „PerkusiĞcie”, który... no… pan Benbenku, tak,
to juĪ tyle siĊ dowiedzieliĞmy, a o panu Benbenku, Īe jego interesy stoją
w sprzecznoĞci z pana interesami.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie staáy...
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
ĩe Benbenek dotará gdzieĞ tam. Z drugiej strony byáa tutaj wypowiedĨ przed
chwilą, Īe ktoĞ daá áapówkĊ Kapicy i... No to ktoĞ daá, Īeby jego interesy wzmocniü.
To czyje interesy byáy przeciwne do interesów, nie wiem, kasyn, salonów
z automatami o niskich wygranych, wideoloterii?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie przewodniczący, no, znowu zwracam uwagĊ, Īe to pytanie nie dotyczy tego,
co jest przedmiotem obrad komisji i nie ma Īadnego związku, no, chyba Īe pan poseá
uzasadni, kto jest konkurencją branĪy hazardowej. Tym bardziej Īe na to pytanie
wielokrotnie juĪ dzisiaj byáo… Ja szanujĊ czas szanownej komisji, naprawdĊ, ale to
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jest pytanie, które nie ma związku i zadane juĪ po raz kolejny. Bardzo proszĊ, Īeby
pan przewodniczący zwracaá na to uwagĊ, no bo ja nie mogĊ kierowaü pracami,
niestety.
Przewodniczący:
Dobrze, ale ma pan prawo kaĪdorazowo zgáaszaü wniosek...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak, ale to tak niezrĊcznie wygląda...
Przewodniczący:
...o uchylenie pytania czy…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Powinienem to robiü juĪ w tej chwili za kaĪdym razem.
Przewodniczący:
ProszĊ, panie poĞle, proszĊ wáączyü mikrofon, bo siĊ panu wyáączyá.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Nie, no, myĞlaáem, Īe to doĞü áatwe pytanie. ChcieliĞmy tylko, chciaáem tylko
jasno usáyszeü, jakie strefy tej branĪy ze sobą konkurują.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja... panie poĞle, ja mówiáem, Īe siĊ nie znam na hazardzie.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
DziĊkujĊ bardzo.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Pani poseá Kempa.
ProszĊ, pani poseá.
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Poseá Beata Kempa:
DziĊkujĊ, panie przewodniczący.
Przepraszam, proszĊ Ğwiadka, ĞmiejĊ siĊ, bo ja teĪ rano oglądaáam ten sam
program, w tym samym... ale takich odczuü, przepraszam, nie miaáam.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja juĪ przestaáem.
Poseá Beata Kempa:
To prawda, byá nowy tytuá programu: Wstajesz i grasz, pamiĊtam.
Panie… proszĊ Ğwiadka, ja mam jednak pytanie dotyczące… powróümy do tego
14 sierpnia 2008 r., bo jednak intensywnoĞü jest doĞü duĪa waszych spotkaĔ.
4 sierpnia w hotelu na Bielanach, 14 sierpnia 2008 spotykacie siĊ z kolei u pana
w Szarotce, skáad ten sam, to ja chcĊ zapytaü, czy to pan zaprosiá pana Koska i pana
Chlebowskiego do siebie, tym razem 14 sierpnia?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Przepraszam, panie przewodniczący, wielokrotnie pytanie juĪ dzisiaj byáo zadawane.
Przewodniczący:
PrzyznajĊ, wielokrotnie to pytanie juĪ byáo zadane.
Pani poseá, proszĊ inne pytanie.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Wielokrotnie na to pytanie byáa odpowiedĨ udzielana.
Poseá Beata Kempa:
Znaczy, pytanie byáo takie, Īe nie bardzo Ğwiadek pamiĊtaá, ale moĪe jednak ono
jest trochĊ inaczej zadane.
Pan Ryszard Sobiesiak:
No, jest...
Poseá Beata Kempa:
Nie pamiĊta pan.
UstaleĔ z tego spotkania teĪ nie pamiĊta pan?
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Przewodniczący:
Przepraszam, gdyby pan wáączyá mikrofon.
Bardzo proszĊ.
Poseá Beata Kempa:
Panie przewodniczący, nie ma pan tej cudownej maszyny i widzi pan, zaraz jest
baáagan.
Dobrze, proszĊ Ğwiadka, a jest 25 sierpnia, ale tym razem rozmawiacie panowie
z panem Chlebowskim telefonicznie. A kim jest: nasz Janek?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Pani poseá, nie kojarzĊ tej rozmowy, nie wiem, nie wiem, o kogo chodziáo.
Poseá Beata Kempa:
A czego dotyczyáo zapewnienie pana Chlebowskiego, Īe: na 90%, Rysiu, Īe
zaáatwimy?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie kojarzĊ, pani poseá, teraz tego kompletnie, nie wiem, o co tu chodziáo.
Poseá Beata Kempa:
Czy to powiedzenie, to zapewnienie pana Chlebowskiego, Īe skoro na 90%, Rysiu,
coĞ zaáatwimy, to musiaáo pana to ucieszyü, tak? Jest pan skuteczny. Pan Chlebowski,
szef klubu Platformy Obywatelskiej, oĞwiadcza panu, Īe coĞ na 90% jest zaáatwione.
No, cóĪ to takiego byáo, proszĊ Ğwiadka?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Pani poseá, nie wiem. Jakbym wiedziaá, tobym powiedziaá. Nie, nie, naprawdĊ nie
pamiĊtam. Nie wiem, o czym rozmawialiĞmy.
Poseá Beata Kempa:
O jakie rozstrzygniĊcia albo decyzje walczyá wtedy pan Chlebowski w pana imieniu?
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Ale na to pytanie w tej chwili padáa odpowiedĨ. W tej chwili powiedziaá, Īe nie
pamiĊta tej rozmowy w caáoĞci.
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Poseá Beata Kempa:
ProszĊ Ğwiadka, ja rozumiem peánomocnika, ma pan swoją obronĊ, ale ja próbujĊ,
aby...
Przewodniczący:
Przepraszam, pani poseá, naprawdĊ ten wątek byá wielokrotnie...
Poseá Beata Kempa:
No bo to jest zadziwiające, panie przewodniczący, to jest zadziwiające...
Przewodniczący:
...opytany. ProszĊ…
Poseá Beata Kempa:
...Īe niemal Īadnego spotkania z panem Koskiem, z panem Chlebowskim Ğwiadek
nie pamiĊta. Doskonale opowiada o róĪnych kwestiach bardzo szczegóáowo, tylko
amnezja jest w tym momencie, jak pytamy o spotkanie...
Przewodniczący:
Pani poseá...
Poseá Beata Kempa:
...tylko z tymi osobami albo o rozmowy telefoniczne.
Przewodniczący:
…ma prawo odpowiadaü tak, jak odpowiada.
Poseá Beata Kempa:
Tak, ale, no, dlatego ja bĊdĊ pytaü o kaĪdy dzieĔ, dlatego Īe ja mam...
Przewodniczący:
A pani nie moĪe siĊ na to obraĪaü.
ProszĊ.

- 284 -

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

Poseá Beata Kempa:
Nie, broĔ BoĪe, jestem daleka od obrazy, panie przewodniczący.
Czy to: na 90% zaáatwimy, czy mogáo to dotyczyü spóáki Golden Play?
Pan Ryszard Sobiesiak:
MoĪliwe, nie przypominam sobie.
Poseá Beata Kempa:
Uhm.
A kim jest, wspomniany w rozmowie, ten drugi, z którym Chlebowski nie gada?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, pani poseá, nie kojarzĊ. Nie wiem, naprawdĊ.
Poseá Beata Kempa:
NajczĊĞciej... A w okresie od sierpnia do wrzeĞnia 2008 r., to jest kolejny, kolejny
etap, bardzo blisko ze sobą związany: Czy regularnie kontaktowaá siĊ pan
telefonicznie z panem Drzewieckim i panem Chlebowskim?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, pani poseá, chyba nie, nie przypominam sobie.
Poseá Beata Kempa:
A czy prawdą jest, Īe czĊsto prosiá pan o... przypominaá pan, Īeby pamiĊtano
o jakichĞ pana sprawach, Īeby ci panowie pamiĊtali o pana sprawach?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
Poseá Beata Kempa:
A czy prosiá pan w tym okresie pana Drzewieckiego przez telefon o jakieĞ
spotkanie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Pani poseá, nie pamiĊtam, nie przypominam takich sobie spraw.
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Poseá Beata Kempa:
A, dobrze, inaczej: A czy kiedykolwiek, jak pan prosiá pana Drzewieckiego
o spotkanie, czy pan Drzewiecki panu odmawiaá, czy teĪ chĊtnie siĊ z panem
umawiaá?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam, no, jak, jak, no, widaü, umówiá siĊ ze mną w Krakowie,
w Warszawie, jak przyjechaáem, jeszcze… No, byáy takie sytuacje, Īe siĊ spotykaá,
a byáy takie, Īe odmawiaá, bo nie miaá czasu. A wrĊcz inne sytua… w innych
sytuacjach umawiaá siĊ i nie byáo go, bo nie mógá wyjĞü czy nie wiem.
Poseá Beata Kempa:
A czy po tym 14 wrzeĞnia, pan sobie przypomina, ĪebyĞcie panowie siĊ w ogóle
spotkali?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Kompletnie nie przypominam sobie. Nie wiem.
Poseá Beata Kempa:
A mamy teraz 28 i 29 wrzeĞnia, wciąĪ ten sam rok 2008. ProszĊ Ğwiadka,
rozmawia pan wtedy ze swoim kolegą z branĪy i mówi pan o: tym waĪniejszym,
waĪniejszym u nas. Kto to jest ten waĪniejszy?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie kojarzĊ w ogóle tej rozmowy. Nie przypominam sobie, pani poseá.
Poseá Beata Kempa:
A co to znaczy, Īe pan komunikuje komuĞ, Īe to są pisiory? Co to miaáo znaczyü,
proszĊ Ğwiadka?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, o czym rozmawialiĞmy, kiedy, jak, nie przypominam sobie.
Poseá Beata Kempa:
A czy zwyká pan tak mawiaü, czy to jest w jakimĞ bardzo konkretnym...
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak jak pan przewodniczący siĊ zapytaá, czy ja przeklinam. Chyba nie.
Poseá Beata Kempa:
A to, zatrzymajmy siĊ chwilĊ, proszĊ Ğwiadka, bo to jest zadziwiające. Pan sobie
nie przypomina. A czy gdyby prokurator pozwoliá na taki eksperyment, Īeby te
rozmowy odsáuchaü? Odsáuchaü z pana udziaáem.
Pan Ryszard Sobiesiak:
No, to ja, ja nie wiem...
Poseá Beata Kempa:
To odĞwieĪyáby sobie pan wtedy pamiĊü?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ale ja nie wiem, pani, pani poseá, no, nie mam pojĊcia.
Poseá Beata Kempa:
Bo zarzucaá pan, proszĊ Ğwiadka, Īe te rozmowy są zmanipulowane. Czy ma pan
na to dowody, Īe one są zmanipulowane?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam Īadnych.
Poseá Beata Kempa:
A co to znaczy, wedáug Ğwiadka: rozmowy zmanipulowane?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Jak wstawione tu coĞ, tu coĞ i tam coĞ. No, to jak przeczytaáem w tym, w tym,
w mowie przedwstĊpnej, tam, o jednym spotkaniu napisaáem bardzo dokáadnie, no, to
wydaje mi siĊ, Īe to jest zmanipulowane.
Poseá Beata Kempa:
Ale samo to, Īe mogáy takie rozmowy siĊ pomiĊdzy panami nagraü, tego pan nie
podwaĪa?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
No, jak siĊ nagraáo...
Poseá Beata Kempa:
Sam fakt.
Pan Ryszard Sobiesiak:
No, sam fakt, jak, jak są nagrane, to moĪe rozmawiaáem. No, nie wiem, nie
przypominam sobie.
Poseá Beata Kempa:
I tych przekleĔstw teĪ pan sobie nie przypomina.
Pan Ryszard Sobiesiak:
ĩe aĪ takich nie. Sam byáem w szoku.
Poseá Beata Kempa:
Nerwowy pan jest.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ale ja caáego nie czytaáem, ja tylko tak troszkĊ. WidzĊ to, co chwilĊ, niemoĪliwe,
Īebym to ja tak mówiá.
Poseá Beata Kempa:
ProszĊ Ğwiadka, a co to moĪe oznaczaü, Īe... No, muszĊ przekląü, co ja mam teraz
zrobiü?
Pan Ryszard Sobiesiak:
ProszĊ.
Poseá Beata Kempa:
Panie przewodniczący, no, bo muszĊ zadaü pytanie, a nie da siĊ inaczej zadaü tego
pytania.
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja zatykam uszy.
Poseá Beata Kempa:
Nie, pan musi sáyszeü, bo pan musi odpowiedzieü.
Jak pan uwaĪa, bo to są, to są, powiedzmy, takie sáowa.
Przewodniczący:
Nie jesteĞmy na wizji, w związku z tym...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ale jutro na...
Poseá Beata Kempa:
Pan przewodniczący mnie zachĊca, tak, a póĨniej bĊdzie jutro pan mówiá, Īe ja
przeklinam.
Przewodniczący:
Nie, ja, ja panią nie zachĊcam, broĔ BoĪe, do uĪywania sáów, Īe tak powiem,
nieáadnych.
Poseá Beata Kempa:
A co to znaczy... Nie, no, przepraszam, no, bo ja pytam o pewne rzeczy, to póĨniej
paĔstwo siĊ Ğmieją.
Przewodniczący:
Ale mówiĊ, Īe nie ma tego... Przepraszam, chwileczkĊ. Nie ma tego problemu,
o którym mówiáem w przypadku pana przewodniczącego Aráukowicza, Īe to byáo
wczesne popoáudnie i transmisja byáa publiczna, i mogáy to sáuchaü dzieci, wiĊc teraz
juĪ nie ma tego zagroĪenia.
ProszĊ.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Jest jeszcze jedna... Jutro bĊdzie to wszystko napisane.
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Przewodniczący:
No, tak, ale dzieci, ale dzieci...
Poseá Beata Kempa:
No, wáaĞnie i ja bĊdĊ znowu, tak, w roli...
Przewodniczący:
...tego chyba nie bĊdą czytaáy, mam nadziejĊ.
ProszĊ.
Poseá Beata Kempa:
No, dobra. JakoĞ mi przejdzie przez gardáo, bo muszĊ siĊ dowiedzieü. Co wedáug
panów, wedáug pana bądĨ pana Koska, bardziej wedáug pana, co oznacza, Īe ustawa
moĪe byü kompletnie pierdolniĊta? No, przepraszam. No, co to moĪe oznaczaü, proszĊ
Ğwiadka? Wedáug pana, no, czy mi wytáumaczy pan, pan, w jakim...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Jak, jak...
Poseá Beata Kempa:
Bo pan powiedziaá jeszcze wczeĞniej tak – moĪe chwileczkĊ, ja doprecyzujĊ, tak –
Īe pan moĪe caáej ustawy nie czytaá. Czyli rozumiem, Īe jakieĞ fragmenty, które pana
interesowaáy. MówiĊ o projekcie, byü moĪe pan siĊ zapoznaá, miaá pan prawo, one
wiszą na BIP-ie, są dostĊpne dla kaĪdego, tak...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja na pewno tam nie wchodzĊ...
Poseá Beata Kempa:
I czy paĔską oceną jest wáaĞnie to, Īe ta ustawa jest kompletnie pierdolniĊta? WiĊc
po pierwsze, o którą ustawĊ chodzi, a po drugie, co to znaczy?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Pani poseá...
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Poseá Beata Kempa:
Przepraszam, no, ale musiaáam. Nie potrafiĊ przeáoĪyü paĔstwa rozmów na inny
jĊzyk.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja, jak to, co teraz powiem, nie bĊdzie zapisane jutro, to powiem.
Przewodniczący:
Przepraszam, bĊdzie nagrane i zapisane.
Poseá Beata Kempa:
To jedziemy, jak ja juĪ zaczynam, to Ğmiaáo Ğwiadek moĪe ze mną w ten deseĔ...
Pan Ryszard Sobiesiak:
To ja chciaáem, ja chciaáem coĞ, ja chciaáem coĞ powiedzieü o tej nowej ustawie,
którą uchwaliliĞcie, ale nie mogĊ, bo, bo nie mogĊ przeklinaü.
Poseá Beata Kempa:
Nie, Īe nowa jest. Taka, jaka jest, to wie pan. No, jest.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, nie przypominam sobie
Przewodniczący:
Przepraszam. ProszĊ jednak o powrót do tego trybu przesáuchaniowego...
Poseá Beata Kempa:
No, tak, bo to juĪ dotyczy czasów pana przewodniczącego, wiĊc nie moĪna
powiedzieü, jaka ona jest.
Przewodniczący:
...czyli zadanie pytania. A czas juĪ siĊ pani skoĔczyá, pani poseá. Ale proszĊ
dokoĔczyü.
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Poseá Beata Kempa:
Ale koĔczymy, bo to jest bardzo waĪne, panie przewodniczący. Czy pan nie chce
siĊ dowiedzieü, dlaczego projekt ustawy byá kompletnie p...? Ja bym chciaáa siĊ
dowiedzieü, co to znaczy, wedáug Ğwiadka, ja nie ĪartujĊ, naprawdĊ. Jakie pan usterki
widziaá, rozumiem, tak?
Przewodniczący:
Ja jestem to pani w stanie wytáumaczyü.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja nie czytaáem...
Poseá Beata Kempa:
Ale ja chcĊ od Ğwiadka wiedzieü, co Ğwiadek na ten temat sądzi, a nie pan, panie
przewodniczący, bo...
Przewodniczący:
Przed chwilą pytaáa pani mnie.
Poseá Beata Kempa:
...pana mam na co dzieĔ, a Ğwiadka mam dzisiaj.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Przepraszam. Ja chciaáem zaprowadziü porządek na sali. Upominam pana
przewodniczącego, panią poseá KempĊ i proszĊ wracaü do zadawania pytaĔ.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ serdecznie za wsparcie, panie przewodniczący.
ProszĊ, pani poseá Kempa ostatnie pytanie.
Poseá Beata Kempa:
Ja wciąĪ zadajĊ to samo pytanie, panie przewodniczący Aráukowicz, i skoĔczyáam
na zadawaniu tego pytania: Co wedáug Ğwiadka jest takiego w tej ustawie, Īe tak
musieliĞcie panowie ją nazwaü?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Pani poseá, na pewno nie czytaáem tych ustaw, gdzieĞ coĞ sáyszaáem i wydawaáo
mi siĊ, Īe ona jest niedobra, dlatego tak chyba powiedziaáem. Ale nie przypominam
sobie.
Poseá Beata Kempa:
Rozumiem, niedobra. Jest synonim, tak, zgadzam siĊ, panie przewodniczący, jest
synonim, ale czy jakieĞ konkretne obszary w tej ustawie są niedobre?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Chyba duĪo. Nie mam wiedzy na ten temat, co to miaáem wtedy…
Przewodniczący:
Pani poseá, to juĪ byáo kolejne ostatnie pytanie. ProszĊ juĪ nie zadawaü pytaĔ.
ProszĊ, chcĊ przekazaü…
Poseá Beata Kempa:
Chciaáam siĊ dowiedzieü, co siĊ Ğwiadkowi nie podobaáo w projekcie ustawy.
Przewodniczący:
Dobrze, ostatnie pytanie. Tak, zadaáa pani?
Poseá Beata Kempa:
Nie, no, w tej turze dziĊkujĊ.
Przewodniczący:
Dobrze. DziĊkujĊ.
ProszĊ, pan poseá Wassermann.
Poseá Zbigniew Wassermann:
ProszĊ Ğwiadka, ja widzĊ, Īe Ğwiadek siĊ doskonale bawi. Ja myĞlĊ, Īe myĞmy
jednak stracili czas, godząc siĊ na to, Īeby pan byá przesáuchiwany w takiej konwencji.
Ma pan prawo wyjĞü z przekonaniem, Īe ograá pan komisjĊ. To nie jest takie trudne
przy tych…
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Przewodniczący:
Panie poĞle, proszĊ o zadawanie pytaĔ. ProszĊ nie oceniaü zeznaĔ Ğwiadka.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Po raz kolejny pan poseá…
Poseá Zbigniew Wassermann:
Natomiast…
Przewodniczący:
Przepraszam, przepraszam, teraz udzielam gáosu panu peánomonikowi.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Panie przewodniczący, ja bardzo prosiábym... do pana posáa. Kolejna taka
swobodna wypowiedĨ, która akurat tu, w naszej ocenie, zupeánie siĊ nie mieĞci w tej
konwencji. Ani nie Īartujemy, ani nikogo w pole nie miaá zamiaru wyprowadziü. To
nie jest tak. I proszĊ, Īeby pan poseá te uwagi w swoim raporcie koĔcowym zawará,
a nie tutaj, przy obradach komisji.
Przewodniczący:
Ja równieĪ siĊ do tego przychylam. ProszĊ, panie poĞle, nie dokonywaü ocen
zeznania Ğwiadków w trakcie przesáuchania.
ProszĊ, proszĊ zadawaü pytania zgodnie z procedurą. ProszĊ.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Skoro juĪ nikt nie przeszkadza, zatem ĪyczĊ panu powodzenia w prokuraturze.
DziĊkujĊ.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Pan poseá Neumann? DziĊkujĊ.
Pan poseá Aráukowicz?
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
Ile tych „Orlików”...na ilu otwarciach „Orlików” pan byá?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Chyba na Īadnym.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A w Gdowie? A w Gdowie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja nie mówiáem, Īe byáem. Ja przejeĪdĪaáem tam. Ja nie byáem na otwarciu.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A, nie byá pan na otwarciu „Orlika”.
Czy Marcin... Czy pan minister Drzewiecki poprosiá pana, kiedy poznaliĞcie siĊ
z Marcinem Rosoáem, wtedy, w tym Krakowie – upraszczam juĪ, jeĪeli pan bĊdzie
chciaá doszczegóáowienia, to proszĊ bardzo powiedzieü o tym – czy powiedziaá panu,
Īeby siĊ pan kontaktowaá, jeĪeli bĊdzie pan miaá jakieĞ problemy, z Marcinem
Rosoáem?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
To w jaki sposób weszliĞcie ze sobą w kontakt, no bo nawiązaliĞcie ze sobą
kontakt, to wiadomo.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Jak przyjechaáem do Krakowa, no to siedzieliĞmy przy jednym stole.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Ja rozumiem. Chodzi mi o to, jak potem, czyli nie dostaá polecenia Marcin Rosóá
od Mirosáawa Drzewieckiego? W takim razie, czy sam panu powiedziaá: proszĊ
dzwoniü w razie káopotów?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie. WizytówkĊ dostaáem od pana Marcina chyba wtedy.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
I zacząá pan dzwoniü?
Pan Ryszard Sobiesiak:
No, jak moĪna zacząü, jak, jak nie dzwoniáem przez póá roku, to nie wiem, co to
znaczy: zacząü. No, nie wiem. KiedyĞ, kiedyĞ moĪe zadzwoniáem, panie poĞle,
naprawdĊ nie wiem, nie mam pojĊcia.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Jakie sprawy dla pana zaáatwiaá pan Rosóá?
Pan Ryszard Sobiesiak:
ĩadnych.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
ĩadnych?
Pan Ryszard Sobiesiak:
ĩadnych. Z tego, co przypominam, to chyba raz go prosiáem, Īeby coĞ tam wysáaá,
przesáaá, ale nie, Īadnych spraw, znaczy… Aha, no tak, jak to są sprawy, no, jak
poprosiáem go, Īeby zobaczyá, co siĊ dzieje z tym Mickiewicza, no to, no to…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
No tak, to jest jedna sprawa.
Pan Ryszard Sobiesiak:
I to jest zaáatwianie spraw, tak?
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Nie, to jest jakaĞ sprawa. JakąĞ sprawĊ pan juĪ aktywowaá. Druga sprawa to
Totalizator Sportowy i pana córka.

- 296 -

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

Pan Ryszard Sobiesiak:
No, to znaczy, nie dla mnie zaáatwiaá, tylko dostaá CV od Drzewieckiego, z tego,
co ja rozumiem, i póĨniej do mnie smsa wysáaá, czy chce córka byü w zarządzie.
Cztery razy wysáaáem do córki. Ona nie chciaáa, nie chciaáa, nie chciaáa, aĪ…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A on wysáaá jakiego smsa, czy córka chce byü w zarządzie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie w zarządzie, w totalizatorze.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
On do pana wysáaá smsa?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie przewodniczący, nie pamiĊtam w tej chwili, kto do kogo i kiedy, i jak,
naprawdĊ.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Przed chwilą pan powiedziaá: wysáaá do mnie smsa, czy córka chce byü
w zarządzie.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Bo mogáem i ja mu wysáaü teĪ smsa. No, nie wiem. Powiem w tą stronĊ, póĨniej
bĊdzie odwrotnie, Īe káamiĊ albo… No, nie wiem, to byáo 8 miesiĊcy…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
EsemesowaliĞcie ze sobą teĪ?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, tylko, no, chyba wtedy, tak.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Wtedy. A kiedy to byáo? Nie wie pan?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, no, nie wiem. To byáo na początku chyba.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
I pan wróciá do córki i córka: nie, Īe tak, nie, Īe tak, tak jak pan to opowiadaá.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Dzwoniáem do córki. Nie chciaáa.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
To pan ją przekonaá, Īeby tam poszáa.
Pan Ryszard Sobiesiak:
To nie wiem, no, panie poĞle, nie mam pojĊcia, jak to siĊ staáo. W kaĪdym razie…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
To waĪna sprawa jest.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Jaka waĪna? Dla was jest waĪna, nie dla mnie. Córka chciaáa w ogóle w duĪej
korporacji pracowaü. Jak pochodziáa, jak siĊ nauczyáa tego wszystkiego i zobaczyáa
tam, to powiedziaáa, dobrze, Īe siĊ nie dostaáa, znaczy, Īe siĊ wycofaáa, bo ją
interesowaáo coĞ innego.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A co ją interesowaáo?
Pan Ryszard Sobiesiak:
DuĪa korporacja.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
W sensie pracy, Īe…
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak, w sensie pracy, tak.
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy po tych smsach, kiedy pan Rosóá zapytaá pana, czy moĪe byü ten totalizator,
rozumiem, Īe doszáo do zgody, pan przekonaá córkĊ. Czy potem pan dzwoniá do
Marcina Rosoáa bądĨ ministra Drzewieckiego, Īeby dopytaü siĊ, co z tym
totalizatorem i z tą pracą?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam. MoĪe dzwoniáem do pana Rosoáa, moĪe nie. Chyba dzwoniáem,
Īeby przed tym, przed, no, przed przesáuchaniem, tak, Īeby ją przepytaá czy sprawdziá
papiery. O, chyba tak, ale to nie kojarzĊ tego dokáadnie. Przed záoĪeniem papierów,
poniewaĪ pan Marcin Rosóá wiedziaá, co jest grane, Īeby mu przeleciaáa, Īeby
przeleciaá jej wszystkie papiery przed záoĪeniem o tą pracĊ.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Miaá pan pretensjĊ do Marcina Rosoáa, Īe wycofaá pana córkĊ z tego konkursu?
Przekazaá mu pan te pretensje?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nigdy.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
JeĞli pan je miaá, czy pan je przekazaá?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, ja nawet nie rozmawiaáem chyba z nim na ten temat.
Przewodniczący:
Panie przewodniczący, to jest pytanie z tezą. ProszĊ nie zadawaü pytaĔ z tezą.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie rozmawiaáem chyba z nim na ten temat. Nie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Przepraszam. Nie miaáem intencji zadawania pytania z tezą. Zadaáem pytanie, czy
rozmawiaá? Nie rozmawiaá. W tej turze dziĊkujĊ.
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Przewodniczący:
DziĊkujĊ. Czy jeszcze ktoĞ chce zadaü pytania?
ProszĊ, pani poseá Kempa.
ProszĊ.
Poseá Beata Kempa:
ProszĊ Ğwiadka, czy kiedykolwiek spotykaá siĊ pan z panem ówczesnym ministrem
Sáawomirem Nowakiem z kancelarii pana premiera?
Jeszcze mikrofon proszĊ, jeszcze raz proszĊ powiedzieü.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie kojarzĊ, nie kojarzĊ takiej sytuacji. Nie przypominam sobie.
Poseá Beata Kempa:
A czy pan Kosek kiedykolwiek spotykaá siĊ z panem Sáawomirem Nowakiem
z kancelarii premiera?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam pojĊcia.
Poseá Beata Kempa:
Czy rozmawialiĞcie paĔstwo kiedykolwiek o jakiejĞ interwencji u pana Nowaka?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie. Na pewno nie.
Poseá Beata Kempa:
A w ogóle to zna pan pana Sáawomira Nowaka?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak. Z telewizji. Z telewizji. MoĪe go raz gdzieĞ, jak przychodziáem na mecz, ale
jeszcze zanim rząd byá, to moĪe gdzieĞ tam raz przechodziáem koáo.... Nie, nie znam
go. Jak raz go widziaáem, to nie mogĊ powiedzieü, Īe go znam.
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Poseá Beata Kempa:
ProszĊ Ğwiadka, przejdziemy do 16 kwietnia 2009 r. Czy i jakiej pomocy, jeĞli tak
w ogóle byáo, czy prawdą jest, udzielaá panu Sykucki w dziaáaniach zmierzających do
wpáywania, pan Sykucki, w dziaáaniach zmierzających do wpáywania na ksztaát
ustawy hazardowej?
Pan Ryszard Sobiesiak:
On mi w ogóle nie pomagaá, nie udzielaá, bo ja nie, nie prosiáem go o to, nic nie…
Poseá Beata Kempa:
A kto i na jakiej podstawie obiecaá panu, Īe bĊdzie na póá roku spokój?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, no, pani poseá, no, nie mam pojĊcia, o czym, o czym rozmawiamy.
Poseá Beata Kempa:
A kto wedáug pana wiedzy miaá mieü, daü nowe obiekcje do ustawy?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, o co chodzi.
Poseá Beata Kempa:
Na czym miaáo polegaü owo przekazanie nowych obiekcji – w cudzysáowie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Pani poseá, nie wiem, o co chodzi. Nie przypominam sobie takiej sytuacji.
Poseá Beata Kempa:
Nigdy nie byáo to pana inicjatywą?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie.
Poseá Beata Kempa:
A kto zapewniaá pana, Īe wszystko bĊdzie dobrze, wáaĞnie wtedy, w kwietniu 2009 r.?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Pani poseá, nie wiem, no, naprawdĊ.
Poseá Beata Kempa:
A kto panu mówiá w maju, na początku maja 2009 r. – no, tu pominĊ pewien
kwiatek – Īe jest odáoĪona. Gdyby tu byáo imiĊ jakiekolwiek, to byĞmy moĪe bliĪej
coĞ wiedzieli, ale tu jest taka inwektywa, Īe te… Nie powiem, co…
Pan Ryszard Sobiesiak:
ProszĊ mi wierzyü, nie wiem, nie przygotowywaáem siĊ na odpowiadanie pytaĔ
pod kątem stenogramów.
Poseá Beata Kempa:
ProszĊ Ğwiadka, a proszĊ mi powiedzieü taką rzecz: Czy pan miaá przeĞwiadczenie,
Īe pan Rosóá wiele na przykáad moĪe?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam, nie mam, nie mam... Jak to nazwaü, nie mam takiej wyobraĨni. Nie mam
takiego przekonania. Nie wiem na ten temat nic. Nic nie mogĊ siĊ wypowiadaü na
temat, bo nie mam pojĊcia.
Poseá Beata Kempa:
Bo wie pan, tak siĊ zastanawiam, skąd kwestia zwrócenia siĊ do pana Rosoáa
z proĞbą o poĞrednictwo w róĪnych sprawach, skoro on wáaĞciwie tylko byá szefem
gabinetu politycznego ministra sportu.
Przewodniczący:
Pani poseá, proszĊ o pytania.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ale w jakich róĪnych sprawach. Ja siĊ nie zwracaáem w róĪnych sprawach.
Przewodniczący:
ProszĊ o pytania, proszĊ siĊ nie zastanawiaü, bo juĪ jest bardzo póĨno.
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja w Īadnych sprawach siĊ nie zwracaáem do pana Rosoáa.
Poseá Beata Kempa:
Ma pan wyáączony kontakt, tak.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, nie zwracaáem siĊ.
Poseá Beata Kempa:
I znowu nastĊpnego dnia upewnia siĊ pan... MoĪe inaczej: Stwierdza pan, Īe
odáoĪyli – chyba pan, tak mi siĊ wydaje – do kosza projekt ustawy, a projekt jest na
stronach. Ma pan o to pretensje. PamiĊta pan, do kogo pan miaá pretensje o to, Īe teraz
bĊdzie Ĩle w branĪy hazardowej w sensie zysków? JeĪeli te ustawy, te rozwiązania
ustawy wejdą w Īycie.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, pani poseá, a na strony nie wchodzĊ.
Poseá Beata Kempa:
Mhm. A proszĊ powiedzieü taką rzecz: Czy ktoĞ panu przesyáaá decyzje pana
Mirosáawa Drzewieckiego, pismo pana Mirosáawa Drzewieckiego? Czy pan miaá
w rĊku pismo pana Mirosáawa Drzewieckiego po 30 czerwca, krótko, po 30 czerwca
2009 r.?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, pani poseá.
Poseá Beata Kempa:
Pismo do pana Kapicy. Czy pan zna takie pismo?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie kojarzĊ, nie przypominam sobie.

- 303 -

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

Poseá Beata Kempa:
I nigdy do paĔskiego biura nie przyszáo takie pismo albo gdzieĞ do instytucji,
gdzie pan posiada czy pana instytucja posiada...?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Chyba nie, nie. Nie przypominam sobie takich rzeczy, takiego pisma i takiej
sprawy.
Poseá Beata Kempa:
Mhm. ProszĊ Ğwiadka, a wtedy, gdy rozmawialiĞcie z panem Rosoáem przez
telefon, w maju 2009 r., o pana córce, to o jakim pomyĞle wobec pana córki mówiá pan
Rosóá?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam pojĊcia, pani poseá, nie wiem.
Poseá Beata Kempa:
Nie przypomina pan sobie, jaką miaá koncepcjĊ co do przyszáoĞci zawodowej pana
córki pan Rosóá?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie.
Poseá Beata Kempa:
Mhm. To w takim razie kiedy i w jakim kontekĞcie pojawiá siĊ...
Pan przewodniczący triumfuje, cieszy siĊ, Īe pan nie pamiĊta.
W jakim kontekĞcie pojawiaá siĊ...
Przepraszam, nadziejĊ to ja mam zawsze, panie przewodniczący, i zazwyczaj na
tym wygrywam.
Ja mogĊ tu dzisiaj z panem teĪ do rana przesiedzieü, pana Arabskiego teĪ
przesáuchaü, nie ma sprawy.
Przewodniczący:
ProszĊ siĊ skupiü na zadawaniu pytaĔ, pani poseá.
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Poseá Beata Kempa:
Tak, skupiam siĊ. Jak nie patrzĊ na minĊ pana przewodniczącego, to zawsze siĊ
skupiam.
Kiedy i w jakim kontekĞcie pojawiá siĊ pomysá jednak umiejscowienia pani Magdy
Sobiesiak w Totalizatorze Sportowym dokáadnie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam pojĊcia. Nie wiem.
Poseá Beata Kempa:
Mhm. A czy kiedykolwiek ktoĞ, kogoĞ pan, no, mówiąc krótko, no – teĪ nie mogĊ
uĪyü tego sáowa, mam trudnoĞü po prostu – czy kiedykolwiek pan, no, kogoĞ áajaá za
to, Īe nie robi tak, jak by pan sobie tego Īyczyá? KogoĞ z prominentnych polityków, Īe
jego dziaáania jakby nie speániają paĔskich oczekiwaĔ.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
Poseá Beata Kempa:
Mhm. A proszĊ pana, byá taki pomysá, Īeby poszukaü jakiegoĞ idioty nie z ich
partii. To kogo pan miaá na myĞli?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Jeszcze raz: Kogo, czego, kogo poszukaü?
Poseá Beata Kempa:
Poszukaü jakiegoĞ idioty nie z ich partii. Kto to mógáby byü? Nie przypomina pan
sobie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, o co chodzi, naprawdĊ.
Poseá Beata Kempa:
No, dobrze. Czyli, krótko mówiąc, wpáywaá pan na ksztaát ustawy hazardowej, byá
pan zainteresowany ustawą hazardową, projektem ustawy?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie.
Poseá Beata Kempa:
No ale przecieĪ miaá pan udziaáy, 20-procentowe.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Táumaczyáem juĪ, dziesiąty raz powiem, Īe nie wiem...
Poseá Beata Kempa:
Zupeánie pana rozwiązania prawne w sprawie paĔskich...
Pan Ryszard Sobiesiak:
ProszĊ to sprawdziü. Nie wiem, czy za 10 lat dostanĊ jakieĞ pieniądze z kasyna.
MyĞlĊ, Īe nie.
Poseá Beata Kempa:
Tak, ale mówimy o tej jeszcze poprzedniej ustawie, o tym projekcie, przepraszam,
poprzednim, juĪ nie o ustawie nowej.
Pan Ryszard Sobiesiak:
To nie ma znaczenia.
Poseá Beata Kempa:
To jakby pan okreĞliá, ale mówiĊ o tym poprzednim.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nic nie wiem na ten temat, pani poseá.
Poseá Beata Kempa:
A czy przypomina pan sobie spotkanie z panem Chlebowskim w ĝwidnicy
w czerwcu 2009 r.?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
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Poseá Beata Kempa:
A co oznaczaáo stwierdzenie pana kolegi, Īe wybór nie do koĔca byá zgodny
z prawem? Wybór byá nie do koĔca zgodny z prawem. Chodziáo o wybór do Rady
Nadzorczej Totalizatora Sportowego?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam pojĊcia.
Poseá Beata Kempa:
Czy pan coĞ o tym wie, Īe to jakiĞ wybór na czáonka totalizatora byá niezgodny
z prawem?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, nie wiem, pani poseá.
Poseá Beata Kempa:
A czy czĊsto pan Mirosáaw Drzewiecki zapewniaá pana, Īe pamiĊta, pilotuje jakąĞ
sprawĊ?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie.
Poseá Beata Kempa:
ĩe jest przekonany, Īe wszystko pójdzie dobrze.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, nie pamiĊtam takiej sytuacji.
Poseá Beata Kempa:
ĩadnej rozmowy z panem Mirosáawem Drzewieckim nie jest pan w stanie sobie
odtworzyü?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam takiej rozmowy, Īeby mówiá, Īe 100% coĞ zaáatwi.
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Poseá Beata Kempa:
Dobrze. A czy ktoĞ panu mówiá o tym, Īe otrzymaá takie pismo, taką kopiĊ pisma
pana Drzewieckiego do pana Kapicy? KtóryĞ z paĔskich kolegów, Īe jest
w posiadaniu takiego pisma. Czy ktoĞ panu o tym mówiá?
Pan Ryszard Sobiesiak:
MoĪliwe, nie przypominam sobie.
Poseá Beata Kempa:
Czy pan wie coĞ o tym – oczywiĞcie to moĪe teĪ byü pytanie do pana córki – czy
samodzielnie opracowywaáa strategiĊ na rozmowĊ kwalifikacyjną, czy teĪ korzystaáa
z czyjejĞ pomocy?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, pani poseá.
Poseá Beata Kempa:
Czy potwierdza pan, Īe w dniu 23 sierpnia 2009 r. pana córka absolutnie nie
rozwaĪaáa rezygnacji z ubiegania siĊ o czáonka Zarządu Totalizatora Sportowego?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie potwierdzam. Nie, nie wiem, o czym pani mówi, nie mam pojĊcia.
Poseá Beata Kempa:
Czy tego 23 sierpnia byáa ĞwiĊcie przekonana, Īe bĊdzie ubiegaü siĊ, i nie byáo
Īadnych, Īe tak powiem...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie. Nie.
Poseá Beata Kempa:
...jaskóáek, Īe mogáaby byü nagáa zmiana decyzji?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Jak pamiĊtam, nie przypominam sobie takiej sytuacji.
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Poseá Beata Kempa:
O spotkaniu, zdaje siĊ, panie przewodniczący, z pana...
Przewodniczący:
Pani poseá, czas juĪ minąá, wiĊc jeĪeli pani dokoĔczy te pytania, to proszĊ, a jeĪeli
nie, to...
Poseá Beata Kempa:
No, mam jeszcze kilka, dlatego Īe...
Ja przepraszam, panie przewodniczący, ale ja muszĊ rozpytaü na tĊ okolicznoĞü,
bo mi to bĊdzie bardzo potrzebne do raportu.
Przewodniczący:
To moĪe przerwiemy na chwilĊ, a ja...
Poseá Beata Kempa:
Dobrze.
Przewodniczący:
...zapytam, czy jeszcze ktoĞ inny ma pytanie.
Czy jeszcze ktoĞ ma pytanie?
Tak, pan przewodniczący Aráukowicz.
ProszĊ, panie poĞle.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
ProszĊ Ğwiadka, rozpoczynam ostatnią fazĊ przesáuchania, która bĊdzie dosyü
monotonna, za co z góry przepraszam, ale muszĊ ją niestety przeprowadziü.
Czy uwaĪa pan, Īe odbyáa siĊ rozmowa w dniu 15 lipca miĊdzy panem a panem
Chlebowskim – dzwoni pan Chlebows... kontaktujecie siĊ telefonicznie – w której padają
stwierdzenia: BĊdĊ rozmawiaá z Kapicą w twojej sprawie. Powiedz, niech nie pie..., niech
nie p..., przecieĪ my ich do sądu podamy. Czy odbyáa siĊ taka rozmowa, czy nie?
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Panie przewodniczący, ja przepraszam, to nie tylko z uwagi na porĊ. Ja liczĊ. JuĪ
8. raz to samo pytanie i wielokrotna odpowiedĨ Ğwiadka.
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Przewodniczący:
Tak, potwierdzam, Īe jest to wielokrotnie zadawane pytanie.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Ósmy raz to samo pytanie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Panie przewodniczący, moĪe pan uchylaü to pytanie. Ja je zadajĊ, pan ma prawo je
uchyliü, to jest pana decyzja.
Przewodniczący:
Przepraszam, poniewaĪ pan peánomocnik tylko uwagĊ zgáosiá, ja bardzo proszĊ,
Īeby pan teĪ...
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Ja zwracam siĊ o uchylanie tych pytaĔ, panie przewodniczący. Ja nie chcĊ za
kaĪdym razem interweniowaü, ale powtarzanie siĊ po raz kolejny tych samych pytaĔ...
Ja nie widzĊ w tym sensu. To chyba nie chodzi o to komisji szanownej, Īeby na te
same pytania Ğwiadek odpowiadaá wielokrotnie.
Przewodniczący:
Panie mecenasie, proszĊ za kaĪdym razem wnioskowaü, jeĪeli pan uwaĪa, Īe tak jest.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
TrochĊ problem z mikrofonami, bo wyáączam kogoĞ i to tak technicznie nie jest...
Przewodniczący:
ProszĊ siĊ tym nie przejmowaü.
ProszĊ, panie poĞle.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Nie przypomina pan sobie.
Czy potwierdza pan rozmowĊ z 20 lipca 2008 r.: CzeĞü, Zbyszek, czeĞü, Rysiek –
czy ona siĊ odbyáa, w której rozmawiacie panowie – nie bĊdĊ jej przytaczaá caáej, to
jest ta najsáyn... no, znana rozmowa – czy pan ją potwierdza? Ona siĊ odbyáa czy nie?
- 310 -

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

Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, nie jestem w tej chwili w stanie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Rozumiem.
Czy potwierdza pan rozmo..., czy potwierdza pan spotkanie, które siĊ odbyáo 4 sierpnia
w skáadzie: Chlebowski, Sobiesiak, Kosek, w hotelu Mira we Wrocáawiu?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie znam tej daty. MoĪe byáo takie spotkanie, nie przypominam sobie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy potwierdza pan spotkanie w Szarotce 14 sierpnia w skáadzie: Sobiesiak,
Chlebowski, Kosek?
Pan Ryszard Sobiesiak:
JuĪ mówiáem, panie poĞle, no, kiedyĞ byá pan Chlebowski. Ja nie wiem, czy to
byáo 14 sierpnia. No, jak to byáo czternastego...
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Ja robiĊ to dla czysto formalnych wzglĊdów. Pytam, czy pan potwierdza, czy nie.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Na pewno potwierdzam jedno spotkanie w Szarotce z Koskiem i z panem
Chlebowskim.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy 25 sierpnia, potwierdza pan, Īe zadzwoniá pan do Zbigniewa Chlebowskiego,
z fragmentem rozmowy...
Panie przewodniczący, pan ma swój styl przesáuchiwania, a ja mam swój.
WarszawĊ mam w ĞrodĊ, to są k... – nie chcĊ cytowaü tych przekleĔstw. – tak, ja
wiem. Czy potwierdza pan, Īe taka rozmowa siĊ odbyáa, czy nie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam, panie poĞle. Nie przypominam sobie.
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
Jasne. ProszĊ powiedzieü, czy potwierdza pan to, Īe w okresie sierpieĔ–wrzesieĔ
2008 regularnie kontaktowaá siĊ pan z Drzewieckim i z Chlebowskim z proĞbami
o pamiĊtanie o jego sprawach i proĞbami o spotkanie.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie takich sytuacji.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
A potwierdza pan, Īe 28 wrzeĞnia kontaktuje siĊ pan telefonicznie z premierem
Schetyną?
Pan Ryszard Sobiesiak:
To jest to spotkanie na lotnisku?
Poseá Bartosz Aráukowicz:
DzieĔ przed.
Pan Ryszard Sobiesiak:
MoĪe, jak tak jest, to moĪe tak byáo. To byáo jedyne spotkanie, które... Raz siĊ
widziaáem z nim. To jak to byáo dzieĔ wczeĞniej, to...
Poseá Bartosz Aráukowicz:
DzieĔ póĨniej rozmawiaá pan telefonicznie z panem Janem Koskiem. Czy
potwierdza pan tą rozmowĊ, czyli 29 w dniu spotkania z panem Schetyną?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja nie pamiĊtam takich, tych rzeczy...
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Rozumiem.
Pan Ryszard Sobiesiak:
...nie notujĊ tego.
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy potwierdza pan spotkanie 27 lutego 2009 pana Koska ze Zbigniewem
Chlebowskim w ĝwidnicy? Czy pan o tym spotkaniu wie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem. Ja byáem teĪ tam? Bo nie wiem tego.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Nie, nie. Byá pan Kosek z panem Chlebowskim. Czy pan o takim spotkaniu wie,
27 luty 2009?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Jasne.
Potem, tego samego dnia, dzwoni pan Chlebowski do, przepraszam, pan Kosek do
pana i stwierdza, Īe poprosiá Chlebowskiego, by generalnie tam siĊ nic nie dziaáo.
Potwierdza pan taką rozmowĊ, czy nie, 27 luty 2009?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, panie poĞle, o czym rozmawiamy, nie przypominam sobie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Jasne.
9 marca 2009 r. dzwoniá do pana, wedáug stenogramu CBA, pan Kosek
i stwierdza: MoĪemy siĊ zwijaü z branĪą hazardową. Wszystkie automaty trzeba
bĊdzie przerobiü, wtedy bĊdzie po zabawie, nikt nie bĊdzie graü.
Czy pan potwierdza taką rozmową?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie takiej rozmowy.
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
10 marca 2009 r. rozmawia Ryszard Sobiesiak z Janem Koskiem. Pan Kosek
informuje, Īe udaáo mu siĊ porozmawiaü z Chlebowskim przez telefon, musi siĊ z nim
spotkaü, bo to jest grób dla nas, stwierdza, Īe nikt nie bĊdzie za 20 gr graá, musimy
Zbyszkowi wytáumaczyü, by puĞciá to dalej.
Czy potwierdza pan taką rozmową?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie, panie poĞle.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy 10 marca rozmawiaá pan telefonicznie ze Zbigniewem Chlebowskim, gdzie
pytaá pan, czy nie uwaĪa, Īe GrzeĞka naleĪy zaraziü tą sprawą, bo oni to roz... itd.? Nie
chcĊ cytowaü.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Jasne. Ja tak dojadĊ do koĔca, proszĊ mi wybaczyü.
Tego samego dnia odbywa siĊ rozmowa miĊdzy Ryszardem Sobiesiakiem i Janem
Koskiem. MĊĪczyĨni stwierdzają: Wyrzuciü ministra i tĊ dyrektorkĊ. Oni chcą dopáaty
wprowadziü w kwietniu. Trzeba to blokowaü na wszystkie moĪliwe sposoby. Ty
zajmij siĊ tymi dwoma, powiedz im, Īe to jest powaĪna sprawa. Ryszard Sobiesiak
odpowiada: Zbyszek nic nie moĪe, jeĞli nie wesprze go Grzesiek i Mirek.
Czy taka rozmowa siĊ odbyáa?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
W dniu 16 marca 2009 Ryszard Sobiesiak rozmawia telefonicznie z Janem
Koskiem. PrzytoczĊ pojedyncze stwierdzenie, jeĪeli pan chce rozszerzenia, proszĊ
bardzo: To, co ustalimy pojutrze jest bardzo waĪne i to wszystko zaczyna siĊ waliü.
Czy pan potwierdza taką rozmowĊ?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam, panie poĞle.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Do spotkania Ryszarda Sobiesiaka, Jana Koska i Zbigniewa Chlebowskiego
dochodzi 23 marca 2009. Czy pan potwierdza takie spotkanie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, nie kojarzĊ, no, moĪe byáo takie spotkanie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
31 marca 2009 r. Ryszard Sobiesiak rozmawia z Janem Koskiem. To, co siĊ
zrobiáo, to wygląda na powaĪne. Jak juĪ my nie bĊdziemy na nich gáosowaü, to nikt na
nich gáosowaü nie bĊdzie.
Czy potwierdza pan taką rozmową?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
JesteĞmy juĪ w marcu 2009.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle...
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Ja rozumiem, przyjmujĊ do wiadomoĞci.
16 kwietnia Ryszard Sobiesiak rozmawia telefonicznie ze Sáawomirem Sykuckim.
Stwierdza pan, czy ustawĊ wyrzucili do uzgodnieĔ miĊdzyresortowych? Mamy spokój
na póá roku. Ten mi obiecaá, wszystko bĊdzie dobrze.
Czy taką rozmowĊ pan potwierdza?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
5 maja Ryszard Sykucki dzwoni do Ryszarda Sobiesiaka, stwierdza, Īe dopáaty
wchodzą w 2010 r., za 6 miesiĊcy. Ryszard Sobiesiak odpowiada: PrzecieĪ te ch...
mówili, Īe jest odáoĪona.
Czy przypomina pan sobie taką rozmowĊ?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, panie poĞle.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
6 maja Ryszard Sobiesiak rozmawia z Janek Koskiem, stwierdza: Ten mówiá, Īe
odáoĪyli do kosza, a projekt ustawy jest na stronach internetowych.
Czy potwierdza pan taką rozmowĊ?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, panie poĞle, znaczy, nie pamiĊtam, panie poĞle.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Nie pamiĊta pan.
17 maja 2009 r. Ryszard Sobiesiak dzwoni do Jana Koska. Kosek pyta Sobiesiaka,
czy rozmawiaá z Chlebowskim i czy oni to zablokują. Ryszard Sobiesiak odpowiada:
On mówi: tak, a potem dodaje: Opierdoliáem go za to, Īe mówiá co innego, Īe
przynajmniej póá roku spokoju.
Czy taka rozmowa siĊ odbyáa?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
17 maja, po spotkaniu z ministrem Drzewieckim, które odbyáo siĊ u niego
w domu, Ryszard Sobiesiak dzwoni do Jana Koska, opowiada mu przebieg. Twierdzi,
Īe trzeba przygotowaü plan i przekazaü go czáowiekowi od Mirka, który to
poprowadzi. PamiĊta pan taką rozmowĊ?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
22 maja Ryszard Sobiesiak rozmawia z Janem Koskiem. Jan Kosek stwierdza, Īe Kapica
siĊ w Internecie wypisaá, bo wycofaá projekt 11 maja. Czy potwierdza pan taką rozmowĊ?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
9 czerwca 2009 Ryszard Sobiesiak spotyka siĊ ze Zbigniewem Chlebowskim
w ĝwidnicy. Czy potwierdza pan to spotkanie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Panie przewodniczący, ja naprawdĊ nie chcĊ za kaĪdym razem. Ono padáo
4 minuty temu, to pytanie, przez panią poseá zadawane. Byáa odpowiedĨ, juĪ kolejny,
kilkanaĞcie razy w tej samej sprawie. Przepraszam, w imieniu Ğwiadka chciaáem
spytaü, o co chodzi. JeĪeli siĊ pyta, to samego siĊ teĪ moĪna zapytaü, co robiáem 16
kwietnia. JuĪ są dowcipy w Internecie, kilkanaĞcie. Ja nie pamiĊtam, panie poĞle, pan
teĪ nie pamiĊta co, z kim pan, na jaki temat rozmawiaá 16 kwietnia, no, proszĊ to
zrozumieü. A te pytania mają tylko taki sens. JeĪeli są stenogramy, są to dowody w tej
sprawie i my mamy ĞwiadomoĞü. Ale nikt nie jest w stanie sobie przypomnieü, co
i z kim, na jaki temat rozmawiaá 16 kwietnia 2008, 4 lipca 2009 itd. o godz. 14.25.
Taki ten kontekst pytaĔ jest, ja bardzo przepraszam, nie jest w stanie, i potem
wychodzi na to, Īe Ğwiadek zachowuje siĊ w taki sposób, Īe odmawia lub nie chce
odpowiedzieü. Nie jest w stanie, powtarzam, nie jest na takie pytanie w stanie
odpowiedzieü. DziĊkujĊ.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
6 lipca 2009 Ryszard Sobiesiak rozmawia telefonicznie ze Sáawomirem Sykuckim.
Sykucki mówi: Mam pismo na rĊkach o wycofaniu siĊ Drzewieckiego z dopáat.
Czy pamiĊta pan taką rozmowĊ?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, panie poĞle.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
6 lipca Ryszard Sobiesiak rozmawia z Koskiem, mówiąc, Īe jedzie wáaĞnie do
Zbyszka. Ten podaje do informacji: Ten drugi wycofaá siĊ z 10%.
Potwierdza pan taką rozmowĊ?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
W tym samym dniu 6 lipca Ryszard Sobiesiak spotyka siĊ z Chlebowskim. Czy
potwierdza pan spotkanie?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie, panie poĞle.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
6 maja 2009 r. o godz. 18...
Przewodniczący:
Przepraszam, czas minąá.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Dobrze, bĊdĊ kontynuowaá po przerwie.
...Ryszard Sobiesiak dzwoni do Marcina Rosoáa. Czy potwierdza pan taką rozmową?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
DziĊkujĊ.
W nastĊpnej turze skoĔczĊ.
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Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Pani poseá Kempa?
Poseá Beata Kempa:
Tak.
Przewodniczący:
ProszĊ, pani poseá.
Poseá Beata Kempa:
ProszĊ Ğwiadka, czy pan wie, kto to jest, kto to jest dziewczyna od Drzewka? Kto
to moĪe byü?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, nie wiem.
Poseá Beata Kempa:
A czy pan wie, kto to jest Ricardo?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, moĪe ja? Nie wiem, nie przypominam, nie znam tego...
Poseá Beata Kempa:
MoĪe pan, moĪe do pana tak mówią? Mówiono tak do pana?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, do mnie nikt tak...
Poseá Beata Kempa:
Czy ktoĞ uĪywaá takiego zwrotu w stosunku do pana: Ricardo?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, nie przypominam sobie.
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Jeden z posáów:
Na przykáad...
Poseá Beata Kempa:
Na przykáad, no wáaĞnie...
ProszĊ pana, czy zna pana Bdzikota?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak.
Poseá Beata Kempa:
Zna pan pana Bdzikota. A czy rozmawiaá pan kiedyĞ z panem Bdzikotem na
temat...
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
ProszĊ o uchylenie, panie przewodniczący, proszĊ o uchylenie tego pytania, nie ma
Īadnego związku z tematem prac komisji.
Przewodniczący:
Czy pani jest w stanie wykazaü, Īe to ma jakikolwiek związek z tym, co my
badamy?
Poseá Beata Kempa:
Tak, mogĊ okazaü zdjĊcie Ğwiadkowi.
Przewodniczący:
ProszĊ.
Poseá Beata Kempa:
Znaczy, jest to z Internetu zdjĊcie...
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Nie, nie, ale chodzi o...
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Poseá Beata Kempa:
...i zaraz powiem, jaki to moĪe mieü związek.
Przewodniczący:
ProszĊ powiedzieü.
Poseá Beata Kempa:
OtóĪ jest to zdjĊcie z „Rzeczpospolitej”, które zostaáo opublikowane. Tytuá
artykuáu byá: „Szybki wyciąg Sobiesiaka”. Czy pan czytaá ten artykuá?
Przewodniczący:
Przepraszam, ale proszĊ nie zadawaü pytania, tylko mnie proszĊ przekonaü...
Poseá Beata Kempa:
A, proszĊ bardzo, juĪ pana przekonujĊ.
Przewodniczący:
...Īe to ma jakikolwiek związek z przedmiotem obrad naszej komisji.
Poseá Beata Kempa:
Panie przewodniczący, chciaáam zapytaü, czy na tym zdjĊciu, na którym jest pan
premier Donald Tusk, pan premier zeznawaá w tej sprawie, czy Ğwiadek rozpoznaje
któreĞ z tych osób.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Ale to nie ma związku, panie przewodniczący.
Poseá Beata Kempa:
Ale chcĊ zapytaü, czy Ğwiadek rozpoznaje?
Przewodniczący:
Przepraszam...
Poseá Beata Kempa:
Czy Ğwiadek zgadza siĊ...
- 321 -

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

Przewodniczący:
Pani poseá, wedáug mnie w Īaden sposób...
Poseá Beata Kempa:
Zgadza siĊ Ğwiadek.
Przewodniczący:
...w Īaden sposób pani nie wykazaáa, Īe to ma jakikolwiek związek...
Poseá Beata Kempa:
Panie przewodniczący, to ja bĊdĊ dalej zadawaü pytania.
Przewodniczący:
...w związku z tym uchylam to pytanie.
ProszĊ.
Poseá Beata Kempa:
Czy pan, czy Ğwiadek zna pana Gawáowskiego...
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
ProszĊ o uchylenie tego pytania.
Poseá Beata Kempa:
...Stanisáawa Gawáowskiego.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
ProszĊ o uchylenie, tak jak poprzednie.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, nie wiem, kto to jest.
Poseá Beata Kempa:
Nie zna pan.
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Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Ja caáy czas proszĊ o uchylanie tych pytaĔ.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, nie znam.
Poseá Beata Kempa:
Nie zna pan. Dobrze.
A czy pan zna pana Grzegorza PieĔkowskiego?
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
ProszĊ o uchylenie tego pytania.
Przewodniczący:
ProszĊ, pani poseá...
Poseá Beata Kempa:
Nie zna pan, tak?
Przewodniczący:
Pani poseá, pani poseá, proszĊ o wykazanie jakiegoĞ związku z naszym...
Poseá Beata Kempa:
Pytam o te osoby z tego zdjĊcia, panie przewodniczący, bo bĊdĊ chciaáa zapytaü
teĪ o kwestie finansowania partii politycznej, dlatego pytam o wszystkie osoby z tego
zdjĊcia.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
No, ale czy to jest przedmiotem obrad komisji, finansowanie partii politycznych,
czy ma związek...
Poseá Beata Kempa:
No, jeĪeli pan, panie mecenasie, z caáym szacunkiem dla pana...
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Przewodniczący:
Pani poseá, ja proponujĊ tak, ja proponujĊ tak, ja to pytanie uchylĊ, a pani zada to
pytanie, do którego pani dąĪy. WiĊc proszĊ moĪe zadaü to pytanie, do którego pani
dąĪy. Uchylam to pytanie.
ProszĊ o nastĊpne.
Poseá Beata Kempa:
Czy rozmawiaá pan kiedykolwiek z innymi osobami, na przykáad tymi, o których
przed chwilą pana pytaáam, o innej ustawie?
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
ProszĊ o uchylenie tego pytania, panie przewodniczący.
Poseá Beata Kempa:
Ale, panie przewodniczący, peánomocnik, ja jeszcze nie skoĔczĊ zadawaü pytania,
ale peánomocnik juĪ spieszy z wnioskiem o uchylenie pytania, no. OczywiĞcie.
Przewodniczący:
Przepraszam, panie mecenasie, proszĊ uzasadniü wniosek.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
To pytanie nie ma Īadnego związku z przedmiotem obrad komisji, Īadnego,
podkreĞlam, i dlatego powinno jako niecelowe… W tej sprawie nie mówimy
o znajomoĞciach pana Sobiesiaka. JuĪ wielokrotnie na ten temat mówiáem. Tylko
przebieg procesu legislacyjnego, precyzyjnie okreĞlony, jest przedmiotem obrad
komisji.
Przewodniczący:
Pani poseá, jest tutaj pewien problem z wyrokiem...
Poseá Beata Kempa:
Panie przewodniczący, to jest…
Przewodniczący:
Przepraszam. Jest tutaj pewien problem z wyrokiem Trybunaáu Konstytucyjnego,
Īe my siĊ poruszamy po takiej dosyü cienkiej linii. WiĊc bardzo proszĊ, Īeby jej nie
przekraczaü. Bo w momencie, kiedy ją przekroczymy, to, Īe tak powiem, dziaáamy
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w niezgodzie z prawem. W związku z tym ja, bazując na tym wyroku Trybunaáu
Konstytucyjnego, nie mogĊ dopuszczaü pytaĔ, które dotyczą osobistego Īycia
Ğwiadka. JeĪeli pani nie wykaĪe jednoznacznie, Īe one mają wpáyw z przedmiotem
badania naszej komisji. ProszĊ.
Poseá Beata Kempa:
Ja nie pytam o Īycie osobiste Ğwiadka, bo ono mnie absolutnie nie…
Przewodniczący:
No, odnoszĊ takie wraĪenie.
Poseá Beata Kempa:
Nie. No to, panie przewodniczący, gdyby siĊ pan zagáĊbiá w materiĊ, to by pan
równieĪ to samo wraĪenie odniósá, Īe ja nie pytam o Īycie osobiste, tylko zawodowe
Ğwiadka. Osobiste mnie nie interesuje.
Przewodniczący:
Przepraszam, jeĪeli ono nie ma związku z przedmiotem badania naszej komisji, to
teĪ nie moĪemy o to pytaü.
Poseá Beata Kempa:
ProszĊ Ğwiadka, czy zna pan...
Przewodniczący:
Polecam wyrok Trybunaáu Konstytucyjnego.
Poseá Beata Kempa:
Znam go bardzo dobrze, pan go przypomina, znam go na pamiĊü.
Przewodniczący:
To proszĊ go stosowaü.
Poseá Beata Kempa:
ProszĊ Ğwiadka, a czy zna pan pana premiera Donalda Tuska?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Jak z telewizji, to znam. A moĪe kiedyĞ tak przeszedáem koáo niego.
Poseá Beata Kempa:
MoĪe?
Pan Ryszard Sobiesiak:
No, moĪe, nie wiem.
Poseá Beata Kempa:
Ale tu nie ma Īartów, proszĊ Ğwiadka.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ale ja nie ĪartujĊ.
Poseá Beata Kempa:
Ja jasno stawiam pytanie.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ja nie ĪartujĊ, no.
Przewodniczący:
Przepraszam, Ğwiadek odpowiada jednoznacznie.
Poseá Beata Kempa:
Czy byáa taka sytuacja, Īe pan byá, nie wiem, na jakichĞ, nie wiem,
uroczystoĞciach czy imprezach z panem premierem Donaldem Tuskiem?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie takich sytuacji.
Poseá Beata Kempa:
No, wiĊc wáaĞnie.
ProszĊ Ğwiadka, a czy przypomina sobie Ğwiadek spotkanie z dnia 6 lipca? O to juĪ
zacząá pytaü pan poseá Aráukowicz, ja dokoĔczĊ. Czy przypomina sobie spotkanie
z panem Chlebowskim?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
Poseá Beata Kempa:
A czy przypomina sobie, jaką funkcjĊ w tym czasie, czyli w lipcu 2009 r., peániá
pan Sykucki?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, jaką funkcjĊ peániá i gdzie. Tego teĪ nie wiem.
Poseá Beata Kempa:
A czy nie wie pan, dlaczego pan Sykucki interesowaá siĊ problemem dopáat, który
funkcjonowaá w projekcie ustawy?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem.
Poseá Beata Kempa:
Czy polecaá pan panu Sykuckiemu, aby interesowaá siĊ takimi sprawami? Czy
rozmawiaá kiedyĞ pan z panem Sykuckim na ten temat?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
Poseá Beata Kempa:
ProszĊ Ğwiadka, 24 sierpnia 2009 r. Czy doszáo w tym dniu do spotkania pana
córki z panem Sykuckim? Czy coĞ pan na ten temat wie? 24 sierpnia 2009 r.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, nie przypominam sobie takiej sytuacji. To jest przed dwudziestym piątym,
tak?
Poseá Beata Kempa:
Tak.
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam. Nie.
Poseá Beata Kempa:
A czy pamiĊta pan wtedy w tym okresie, kiedy umówiá siĊ pan na spotkanie
z panem Drzewieckim?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, pani poseá, nie pamiĊtam.
Poseá Beata Kempa:
A nadal 24 sierpnia dwa tysiące… A w ogóle, proszĊ Ğwiadka, czy pan uwaĪa, Īe
pana córka miaáa realne szanse na wybór na czáonka Zarządu Totalizatora
Sportowego?
Przewodniczący:
Pani poseá, to pytanie juĪ byáo wielokrotnie zadawane.
Poseá Beata Kempa:
Nie. Czy realny wybór? Czy Ğwiadek sądzi…
Przewodniczący:
I Ğwiadek wielokrotnie odpowiadaá na to pytanie.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
…zgodnie z wyrokiem trybunaáu. To nie ma związku, powtarzam, no...
Poseá Beata Kempa:
No, proszĊ peánomocnika, trochĊ mamy inny ogląd na tą sprawĊ. Niekoniecznie
pan musi siĊ z nami zgadzaü.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Pani poseá, decyduje pan przewodniczący. Ja rozumiem, Īe ja nie muszĊ, racja. Ja
tylko zgáaszam wniosek. Korzystam ze swoich uprawnieĔ ustawowych i tylko tyle.
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Poseá Beata Kempa:
A z kim Ğwiadek miaá siĊ spotkaü w Warszawie w dniu 24 sierpnia 2009 r.? I czy
do tego spotkania doszáo?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, z kim miaáem siĊ spotkaü i nie przypominam sobie, czy doszáo do tego
spotkania.
Poseá Beata Kempa:
Czy pan coĞ o tym wie, czy córka panu mówiáa o akcji CBA kiedykolwiek?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie, nigdy nie mówiáa mi córka o akcji.
Poseá Beata Kempa:
A czy dokáadnie opowiedziaáa panu przebieg rozmowy z panem Rosoáem?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie.
Poseá Beata Kempa:
A pan nie dopytywaá?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
Poseá Beata Kempa:
A czy pan osobiĞcie sugerowaá córce podjĊcie decyzji o rezygnacji z ubiegania siĊ
o posadĊ w totalizatorze?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Chyba tak, ale nie przypominam sobie. Ona sama podejmuje decyzje.
Poseá Beata Kempa:
No, wáaĞnie chciaáam o to zapytaü. Czy córka sama podejmuje decyzje, czy teĪ
pana siĊ radzi, czy teĪ pan, no, kieruje jej sprawami?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Radzi siĊ, ale podejmuje sama decyzje.
Poseá Beata Kempa:
ProszĊ Ğwiadka, czy na decyzjĊ o rezygnacji pana córki z totalizatora mógá mieü
wpáyw…
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Panie przewodniczący, ja bardzo proszĊ o uchylanie tych pytaĔ.
Poseá Beata Kempa:
No, no.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Bardzo proszĊ o uchylenie tych pytaĔ. To są relacje rodzinne. Nie mają Īadnego
związku, po raz dziesiąty podkreĞlam, panie przewodniczący, z tym, czym siĊ zajmuje
Komisja ĝledcza.
Przewodniczący:
Ja to pytanie uchylam, dlatego Īe o podobne sprawy juĪ wielokrotnie Ğwiadek byá
pytany i odpowiadaá.
Poseá Beata Kempa:
ProszĊ Ğwiadka, a dlaczego podejmowaá Ğwiadek takie dziaáania, aby was nie
kojarzyli? MówiĊ tutaj o kojarzeniu z tymi osobami, o których wczeĞniej
rozmawialiĞmy, czyli z panem Chlebowskim, z panem Drzewieckim, z panem Janczy.
Dlaczego pan nie chciaá… Kto miaá was nie kojarzyü?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, pani poseá, o co chodzi. I nie wiem, kto kogo miaá gdzie nie kojarzyü.
Nie wiem.
Poseá Beata Kempa:
Czy ktoĞ jeszcze albo kogo jeszcze pan informowaá o takim swoim swoistym
zakazie dzwonienia?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie w ogóle.
Poseá Beata Kempa:
Ten zakaz dzwonienia byá ogólny czy dotyczyá konkretnych osób?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, o co chodzi, pani poseá.
Poseá Beata Kempa:
A skąd Ğwiadek powziąá informacjĊ, Īe są na Ğwiadka donosy? Skąd Ğwiadek
o tym wiedziaá, od kogo Ğwiadek o tym wiedziaá?
Przewodniczący:
Przepraszam, to pytanie juĪ wielokrotnie byáo zadawane.
Poseá Beata Kempa:
Od kogo nie. Od kogo nie byáo.
Przewodniczący:
I wielokrotnie odpowiadaá na to Ğwiadek.
Poseá Beata Kempa:
Dobrze. To odczytamy, mam nadziejĊ, w stenogramach.
A dlaczego posáuĪyá siĊ pan stwierdzeniem w dniu 27 sierpnia 2009 r., Īe
rozmowa nie jest na telefon?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie, ale juĪ mówiáem to, Īe 95% Polaków tak mówi.
Poseá Beata Kempa:
A jaki byá cel spotkania pana Chlebowskiego i Drzewieckiego, o którym pan
wiedziaá, w dniu 29 sierpnia 2009 r.?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
A skąd ja miaáem wiedzieü o tym spotkaniu? Nie przypominam sobie, pani poseá.
Poseá Beata Kempa:
Nie byá pan zainteresowany przebiegiem tego spotkania?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem. Nie przypominam sobie w ogóle takiej sytuacji.
Poseá Beata Kempa:
A co miaá pan na myĞli, mówiąc, Īe zaczĊli gdzieĞ pisaü, gadaü gáupoty?
Przewodniczący:
Pani poseá, czas siĊ skoĔczyá.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie mam pojĊcia.
Przewodniczący:
Pani poseá, czy pani ma jeszcze duĪo tych pytaĔ? Bo jeĪeli tak, to…
Poseá Beata Kempa:
Tak, jeszcze tylko jeden wątek, jeĞli pan pozwoli, z dnia dwudziestego…
Przewodniczący:
Ale ja pytam o iloĞü pytaĔ, bo siĊ pani czas juĪ koĔczy.
Poseá Beata Kempa:
Nie, juĪ koĔczymy.
Przewodniczący:
Tak, proszĊ.
Poseá Beata Kempa:
Bo chyba ja tylko zostaáam.
Czy pan poseá Urbaniak jeszcze?
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Przewodniczący:
ProszĊ, pani poseá.
Poseá Beata Kempa:
No, to ja juĪ koĔczĊ.
Mamy 29 sierpnia 2009 r. Czy w tym dniu rozmawiaá pan z panem Forgaczem?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Pani poseá, no, ja nie chcĊ byü záoĞliwy, ale to juĪ koniec, to nie bĊdĊ siĊ odnosiá.
Nie, nie pamiĊtam.
Poseá Beata Kempa:
A czy przypomina sobie pan, Īeby w jakiejĞ sprawie pan byá poĞrednikiem
pomiĊdzy panem Forgaczem a panem Chlebowskim?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
Poseá Beata Kempa:
A o jaką przysáugĊ dla pana Forgacza prosiá pan pana Chlebowskiego? Nie
pamiĊta pan?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Pana Chlebowskiego? Nie pamiĊtam.
Poseá Beata Kempa:
A czy przypomina pan sobie, czy pan Chlebowski podjąá jakieĞ dziaáania
w sprawie pana Forgacza?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam. Nie przypominam sobie.
Poseá Beata Kempa:
Uhm. A czy próbowaliĞcie paĔstwo siĊ umówiü w dniu 31 sierpnia w hotelu na
Bielanach?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
To jest to spotkanie, co byáo na cmentarzu?
Poseá Beata Kempa:
Pytam siĊ, czy w tym dniu próbowaliĞcie siĊ panowie umówiü w hotelu na
Bielanach. Ja nie mówiĊ jeszcze o cmentarzu.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Pani poseá, ale to ja nie wiem. Pytam siĊ: Czy to jest ten dzieĔ, co na cmentarzu
byliĞmy?
Poseá Beata Kempa:
Pewnie tak.
Pan Ryszard Sobiesiak:
To ja nie pamiĊtam.
Przewodniczący:
Pani poseá, proszĊ sprecyzowaü pytanie.
Poseá Beata Kempa:
Sprecyzowaáam. Czy w dniu 31 lipca, sierpnia...?
Przewodniczący:
Ale pani ma wiedzĊ, wiĊc proszĊ powiedzieü, czy to chodzi o ten dzieĔ, czy nie
o ten.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam, co robiáem w dniu trzydziestego... Pani poseá, pani nie wiedziaáa
minutĊ po zadaniu pytania panu premierowi...
Poseá Beata Kempa:
ProszĊ pana, tak, 31 sierpnia 2009 r. Najpierw pytam. DzieĔ ma swoje godziny
i swój ukáad jak kaĪdy dzieĔ. Jest rano, popoáudnie, poáudnie, wieczór, tak?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak.
Poseá Beata Kempa:
To pytam. Czy próbowaá pan siĊ umówiü z panem Chlebowskim we Wrocáawiu,
ale w hotelu na Bielanach?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem. Nie przypominam sobie.
Poseá Beata Kempa:
Uhm.
No bo potem byáo spotkanie...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Na cmentarzu.
Poseá Beata Kempa:
...na cmentarzu w Marcinowicach.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Przez przypadek.
Poseá Beata Kempa:
No, czy to byá przypadek, to nie wiem.
Gdzie byáo bliĪej do biura pana Chlebowskiego, czy na ten cmentarz, od pana
z domu?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Na cmentarz.
Poseá Beata Kempa:
DziĊkujĊ bardzo, panie przewodniczący.
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Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Czy jeszcze ktoĞ z paĔstwa ma pytania?
ProszĊ, pan poseá Aráukowicz.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
MuszĊ dokoĔczyü to, co zacząáem.
Przewodniczący:
Czas leci, panie przewodniczący.
ProszĊ zadawaü pytania.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy 1 lipca 2009 r. potwierdza pan rozmowĊ z panem Sykuckim, w której pan
Sykucki stwierdza: Wybrali nową radĊ nadzorczą, wybrali dziewczynĊ od Drzewka?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, nie przypominam sobie takiej sytuacji.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy 2 lipca 2009 r. pytaá pan Jana Koska, czy jego córka musi pozbywaü siĊ
udziaáów w radach... udziaáów w spóákach hazardowych?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem. Nie pamiĊtam, panie poĞle.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
JesteĞmy juĪ w sierpniu. JuĪ nieduĪo nam zostaáo.
22 sierpnia 2009 czy rozmawiaá pan z Marcinem Rosoáem na temat zatrudnienia
pana córki?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy 23 sierpnia rozmawiaá pan z córką, ze swoją córką na temat zatrudnienia
w totalizatorze?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy 24 sierpnia 2009 r. córka informowaáa pana przez telefon, Īe wyjeĪdĪa
wáaĞnie do Warszawy?
Pan Ryszard Sobiesiak:
MoĪe. Nie wiem. Nie przypominam sobie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy tego samego dnia rozmawiaá pan z Andrzejem Stochem, maáopolskim
biznesmenem, w której mówiá pan: Wczoraj z nim rozmawiaáem, jutro bĊdĊ siĊ z nim
widziaá? Chodzi prawdopodobnie o Mirosáawa Drzewieckiego. Czy taka rozmowa
miaáa miejsce?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem. JeĪeli jest w stenogramach, to moĪe miaáa. Nie wiem. Nie
przypominam sobie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Ja tylko ze stenogramów analizy CBA czytam.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Widocznie rozmawiaáem. Nie przypominam sobie tego.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Rozumiem.
Czy 24 sierpnia 2009 r. rozmawiaá pan przez telefon z Ryszardem... ze
Sáawomirem Sykuckim?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy tego samego dnia, czyli 24 sierpnia, dzieĔ... o godz. 17 córka dzwoniáa do
pana z trasy, Īe zbliĪa siĊ do Warszawy i jedzie na spotkanie z Marcinem Rosoáem?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy 25 sierpnia o siódmej rano rozmawiaá pan ze swoją córką przez telefon?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Ze stenogramów wynika, Īe tak.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Nie, nie, ja pytam, czy pan to potwierdza, bo ze stenogramu... oczywiĞcie mam
przed sobą.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Pan... chyba to byáo po spotkaniu...
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Po spotkaniu z Marcinem Rosoáem.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Tak, tak. Wtedy do Radissona jechaáa na Ğniadanie. Aha, co pisaáa. A czemuĞ nie
zadzwoniáa przed wieczorem po spotkaniu? Tak, na Ğniadaniu byáa ze mną.
Potwierdzam tą rozmowĊ.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy tego samego dnia rozmawiaá pan z Ryszardem Bedryjem, adwokatem
z Wrocáawia: Magda wycofaáa siĊ z projektu, miaáa najlepsze...?
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Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
ProszĊ o uchylenie tego pytania...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
...panie przewodniczący.
Przewodniczący:
Uchylam to pytanie, dlatego Īe ono moĪe wchodziü w relacje pomiĊdzy
Ğwiadkiem a adwokatem. ProszĊ takich pytaĔ nie zadawaü.
Peánomocnik ĝwiadka Ryszard Bedryj:
Taki podsáuch narusza konstytucjĊ i trzy przepisy ustawy.
Przewodniczący:
Tak.
ProszĊ nie zadawaü tego typu pytaĔ. Nie wolno zadawaü ich.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Opieram siĊ na jawnej analizie.
Przewodniczący:
No tak, ale to, Īe ktoĞ coĞ robi, to nie znaczy, Īe...
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Uchyliá pan, szanujĊ.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy 25 sierpnia o 13, po godz. 13 telefonuje pan do córki, informując ją, Īe ma
100 km do Tadzia?
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Pan Ryszard Sobiesiak:
Co ma zrobiü? Nie zrozumiaáem.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy 26 sierpnia, przepraszam, 25 sierpnia dzwoni pan do swojej córki, informuje
ją pan, Īe jedzie pan do Tadzia do Olsztyna nad jezioro, i spotyka siĊ pan z kimĞ po
tym na CPN, na Orlenie, dokáadnie rzecz ujmując?
Pan Ryszard Sobiesiak:
MoĪliwe. Nie przypominam sobie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy 26 sierpnia 2009 r. odbyá pan z kimĞ rozmowĊ, w czasie której stwierdza pan:
KartĊ Play kupisz, te wszystkie abonamenty moĪna wyrzuciü?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, nie pamiĊtam takiej rozmowy...
Poseá Bartosz Aráukowicz:
KoĔczymy juĪ. JuĪ niedáugo nam zostaáo.
Czy 26 sierpnia 2009 r. ok. godz. 16 odbyá pan rozmowĊ z Lechem Janczym,
byáym wójtem Czorsztyna, wiceprzewodniczącym miejscowego PO, obecnym
peánomocnikiem Zarządu Zespoáu Elektrowni Wodnych Niedzica, prezesem zarządu
spóáki Osada 2012 sp. z o.o. i czáonkiem Zarządu Związku Klubów Sportowych
LubaĔ-Zapora?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie tego.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy 27 sierpnia 2009 o godz. 15.50 rozmawiaá pan z Janem Koskiem, w którym
stwierdziá pan w rozmowie: Wycofaáem MagdĊ, bo tam KGB, CBA?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam.
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy 28 sierpnia 2009 r. rano po godz. 8 rozmawiaá pan z Ryszardem Preschem,
w którym stwierdzaá pan rozmowie: Wycofaáem MagdĊ, a jak siĊ spotkamy, to
powiem ci dlaczego?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Kolejny dzieĔ, 29 sierpnia, godz. 8.22. Do Ryszarda Sobiesiaka telefonuje Andrzej
Stoch. Czy... odbyá pan taką rozmowĊ?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Panie poĞle, no, nie pamiĊtam...
Poseá Bartosz Aráukowicz:
No, jest to odpowiedĨ, proszĊ Ğwiadka, ja nie oceniam.
Czy tego samego dnia o godz. 11.42 rozmawiaá pan z Józefem Forgaczem, lekarzem...
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam...
Poseá Bartosz Aráukowicz:
...w którym Forgacz prosi, aby pan zadzwoniá do Chlebowskiego?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy kolejne rozmowy z panem Forgaczem pan pamiĊta? W dniu 29 sierpnia
o godz. 13.39, w której stwierdza pan, Īe zaáatwione jest tak, jak chciaá.
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie wiem, o czym pan mówi. Nie przypominam sobie...
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
30 sierpieĔ 2009 o godz. 19.07 Ryszard Sobiesiak telefonuje prawdopodobnie na
domowy numer telefonu Mirosáawa Drzewieckiego i rozmawia z jego Īoną. PamiĊta
pan taki telefon?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie pamiĊtam.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
31 sierpnia Ryszard Sobiesiak o godz. 9.55 telefonuje do Zbigniewa
Chlebowskiego, umawia siĊ z nim na Bielanach. Czy taka rozmowa siĊ odbyáa?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
W kolejnej rozmowie o godz. 10.38... Aha, tu juĪ znowu nie mogĊ, bo tu jest...
z panem mecenasem, zostawmy to.
Czy tego samego dnia rozmawiaá pan powtórnie z Józefem Forgaczem? Forgacz
mówi: Rysiu, dzwoniá nasz kolega. Prosiá, bym ci przekazaá, prosiá o dyskrecjĊ,
i Īebym ci to przekazaá, Īe spotkanie o 15 jest na CPN.
Czy taka rozmowa siĊ odbyáa?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
I juĪ koĔczymy. Czy o godz. 15.06 zadzwoniá pan tego samego dnia do Józefa
Forgacza, dopytując, czy na pewno mówiá, Īe o 15, w cudzysáowie: MyĞlĊ
o Chlebowskim. Czekaj spokojnie. Specjalnie do mnie mówiá, Īeby zachowaü dyskrecjĊ.
Czy taka rozmowa siĊ odbyáa?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Nie przypominam sobie.
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
Ale na cmentarzu siĊ spotkaliĞmy... spotkaliĞcie. I to potwierdzone.
DziĊkujĊ.
Pan Ryszard Sobiesiak:
DziĊkujĊ.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
I ostatnie pytanie.
ProszĊ, pan marszaáek Stefaniuk.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
MoĪe takie. Dlatego na ostatek zostawiáem, poniewaĪ to tak prawie Īe, niemalĪe
za protokóáem, ale chcĊ... chciaábym dociec pewnej rzeczy. W ZieleĔcu byli dziaáacze
czy politycy Platformy Obywatelskiej. Skąd ta nazwa: Zieleniec, skoro tam z PSL
nikogo nie byáo?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Zapraszam, panie marszaáku, zakocha siĊ pan. Nie wiem teĪ.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Jest w kim?
Pan Ryszard Sobiesiak:
Jest bardzo zielono i jest piĊknie. A teraz jest biaáo.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Czy Ğwiadek jeszcze chce zabraü gáos?
Pan Ryszard Sobiesiak:
DziĊkujĊ.
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Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
W związku z tym informujĊ, Īe po sporządzeniu protokoáu przesáuchania
sekretariat skontaktuje siĊ z panem i poda termin, w którym bĊdzie pan go mógá
podpisaü.
DziĊkujĊ za przybycie.
Na tym koĔczymy ten punkt porządku dziennego i koĔczymy jednoczeĞnie tryb
zamkniĊty.
Przechodzimy do zwykáego trybu na salĊ kolumnową. I w tym celu ogáaszam
15 min. przerwy.
DziĊkujĊ.
Przewodniczący:
ProszĊ paĔstwa, wznawiam posiedzenie.
Przechodzimy do realizacji 2. punktu porządku dziennego, do przesáuchania pana
Tomasza Arabskiego.
Stwierdzam, Īe na wezwanie komisji stawiá siĊ pan minister Tomasz Arabski...
Przepraszam, panie poĞle Neumann... Przepraszam, panie poĞle Neumann, bardzo
proszĊ juĪ do nas doáączyü.
Przepraszam.
Stwierdzam, Īe na wezwanie komisji stawiá siĊ pan minister Tadeusz, Tomasz,
przepraszam, Arabski.
Zgodnie z treĞcią art. 11d ust. 1 ustawy o sejmowej komisji Ğledczej, w związku
z art. 233 § 2 Kodeksu karnego, pouczam pana, iĪ zeznając przed sejmową komisją Ğledczą
jest pan zobowiązany mówiü prawdĊ i tylko prawdĊ. Zeznanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy powoduje odpowiedzialnoĞü karną na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego,
który przewiduje sankcje w postaci kary pozbawienia wolnoĞci do lat trzech.
Procedura obliguje mnie do zadania pytania: Czy zrozumiaá pan treĞü pouczenia?
Pan Tomasz Arabski:
Tak, zrozumiaáem.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
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Zgodnie z treĞcią art. 11c ust. 1 i 2 oraz art. 17 ust. 1 ustawy o sejmowej komisji
Ğledczej, pouczam pana o nastĊpujących prawach, które panu przysáugują: po
pierwsze, ma pan prawo uchylenia siĊ od odpowiedzi na pytanie, jeĪeli jej udzielenie
mogáoby naraziü pana lub osobĊ dla pana najbliĪszą w rozumieniu art. 115 § 11
Kodeksu karnego na odpowiedzialnoĞü za przestĊpstwo lub przestĊpstwo skarbowe;
po drugie, ma pan prawo odmowy zeznaĔ, gdy jest pan osobą podejrzaną
o popeánienie przestĊpstwa pozostającego w Ğcisáym związku z czynem stanowiącym
przedmiot postĊpowania albo gdy za to przestĊpstwo zostaá pan skazany; po trzecie,
ma pan prawo Īądania, aby przesáuchano pana na posiedzeniu zamkniĊtym, jeĪeli treĞü
zeznaĔ mogáaby naraziü na haĔbĊ pana lub osobĊ dla pana najbliĪszą w rozumieniu
art. 115 § 11 Kodeksu karnego; po czwarte, ma pan prawo odmowy zeznaĔ co do
okolicznoĞci, na które rozciąga siĊ ciąĪący na panu obowiązek zachowania tajemnicy
ustawowo chronionej w przypadkach okreĞlonych w przepisach ustawy o sejmowej
komisji Ğledczej; po piąte, ma pan prawo zgáoszenia wniosku o zarządzenie przerwy
w posiedzeniu komisji; po szóste, ma pan prawo zwrócenia siĊ z wnioskiem
o umoĪliwienie swobodnego wypowiedzenia siĊ w objĊtej przesáuchaniem sprawie; po
siódme, ma pan prawo zwrócenia siĊ z wnioskiem o uchylenie pytania, które w pana
ocenie sugeruje mu treĞü odpowiedzi, jest nieistotne bądĨ niestosowne; po ósme, ma
pan prawo zwrócenia siĊ z wnioskiem o zmianĊ terminu przesáuchania; po dziewiąte,
ma pan prawo záoĪenia wniosku o dokonanie czynnoĞci, które komisja moĪe albo ma
obowiązek podejmowaü z urzĊdu; i po dziesiąte, ma pan prawo záoĪenia wniosku
o wyáączenie czáonka komisji w trybie art. 5 albo art. 6 ustawy o sejmowej komisji
Ğledczej.
Przypominam teĪ, Īe przebieg przesáuchania jest utrwalany za pomocą urządzenia
rejestrującego dĨwiĊk i obraz, o czym zostaá pan uprzedzony w wezwaniu.
Na podstawie art. 11b ustawy o sejmowej komisji Ğledczej pytam pana: Czy
ustanowiá pan peánomocnika?
Pan Tomasz Arabski:
Nie.
Przewodniczący:
Przepraszam, ja muszĊ wáączyü, pan moĪe wyáączyü ten mikrofon, ale proszĊ go
najlepiej...
Pan Tomasz Arabski:
DziĊkujĊ.
Nie.
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Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
ProszĊ wiĊc o podanie imion, nazwiska, wieku i zajĊcia.
Pan Tomasz Arabski:
Tomasz Arabski, mam 42 lata, jestem szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
OĞwiadczam, Īe dane osobowe dotyczące miejsca zamieszkania znane są komisji
i znajdują siĊ w aktach sprawy.
Czy byá pan prawomocnie skazany za skáadanie faászywych zeznaĔ lub oskarĪenie?
Pan Tomasz Arabski:
Nie.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
ProszĊ wszystkich o powstanie.
Zgodnie z treĞcią art. 11d ustawy o sejmowej komisji Ğledczej nastąpi teraz
odebranie od pana przyrzeczenia.
ProszĊ za mną powtarzaü:
ĝwiadomy znaczenia moich sáów...
Pan Tomasz Arabski:
ĝwiadomy znaczenia moich sáów...
Przewodniczący:
...i odpowiedzialnoĞci przed prawem...
Pan Tomasz Arabski:
...i odpowiedzialnoĞci przed prawem...
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Przewodniczący:
...przyrzekam uroczyĞcie...
Pan Tomasz Arabski:
...przyrzekam uroczyĞcie...
Przewodniczący:
...Īe bĊdĊ mówiá szczerą prawdĊ...
Pan Tomasz Arabski:
...Īe bĊdĊ mówiá szczerą prawdĊ...
Przewodniczący:
...niczego nie ukrywając z tego...
Pan Tomasz Arabski:
...niczego nie ukrywając z tego...
Przewodniczący:
...co jest mi wiadome.
Pan Tomasz Arabski:
...co jest mi wiadome.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
ProszĊ usiąĞü.
Zgodnie z art. 11i ustawy o sejmowej komisji Ğledczej, w związku z art. 171 § 1
Kodeksu postĊpowania karnego oraz wczeĞniejszym pouczeniem, moĪe pan
swobodnie wypowiedzieü siĊ w sprawie bĊdącej przedmiotem badaĔ komisji. Czy
skáada pan taki wniosek?
Pan Tomasz Arabski:
Nie, nie skáadam.
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Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
W związku z tym przystĊpujemy do zadawania pytaĔ Ğwiadkowi.
Zadajemy pytania zgodnie z wczeĞniej ustalonym trybem.
Pierwszy rozpoczyna teraz zadawanie pytania pan marszaáek Stefaniuk.
ProszĊ, panie marszaáku.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
W procesie nowelizacji ustawy o grach i zakáadach wzajemnych w okresie 2008–
2009 byá pewien spór. Czy mógáby pan powiedzieü, z paĔskiego, z paĔskich
obserwacji i w miarĊ paĔskiej wiedzy, kiedy pan siĊ z tym zetknąá, czy te kwestie
róĪnic dotyczyáy tematu tego, co jest lepsze dla budĪetu paĔstwa – dopáaty czy
podatki? Czy byá taki spór?
Pan Tomasz Arabski:
W trakcie prac legislacyjnych nad samym projektem nowelizacji ustawy o grach
losowych i zakáadach wzajemnych ja praktycznie nie zabieraáem gáosu i nie
uczestniczyáem, to ze wzglĊdu na organizacjĊ kancelarii i podziaá zadaĔ. Natomiast
praktycznie moje zaangaĪowanie w prace dotyczące nowej ustawy o grach losowych
datuje siĊ na 29 wrzeĞnia ub.r., takie aktywniejsze zaangaĪowanie, stąd... OczywiĞcie
wczeĞniej miaáem informacje dotyczące kwestii, o których teraz doskonale wszyscy
wiemy, to znaczy kwestii dopáat czy podwyĪszenia podatków. JeĞli chodzi o mnie, ja
w trakcie dyskusji 29 wrzeĞnia, a chyba póĨniej jeszcze paĨdziernika, staáem na
stanowisku, Īe nie ma znaczenia, jakiego rodzaju, tu juĪ mówiĊ o tej nowej ustawie...
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Rozumiem.
Pan Tomasz Arabski:
...nie ma znaczenia, jakiego rodzaju metoda obciąĪenia podatkowego jest lepsza.
WaĪne, aby to obciąĪenie podatkowe byáo znaczące.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Mi chodziáo o ten wczeĞniejszy termin, okres nowelizacji, ale to nie musi pan...
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Pan Tomasz Arabski:
We wczeĞniejszym etapie nie zabieraáem...
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
...zapytaáem tylko, czy pan wiedziaá.
Pan Tomasz Arabski:
...nie zabieraáem gáosu w tej sprawie.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
A zapytam o taką rzecz, otóĪ dotyczącą spotkania pana Mariusza KamiĔskiego,
szefa CBA z premierem Tuskiem. Czy po spotkaniu premier próbowaá analizowaü tą
informacjĊ Mariusza KamiĔskiego, weryfikowaü ją co do zgodnoĞci, powiedzmy,
z rzeczywistoĞcią? Czy byáa taka analiza przez premiera?
Pan Tomasz Arabski:
O którym spotkaniu mówimy?
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Pana Mariusza KamiĔskiego z premierem. Byáo to pierwsze spotkanie z sierpnia,
z 14 bodajĪe sierpnia.
Pan Tomasz Arabski:
Ze mną premier na ten temat nie rozmawiaá. 14 sierpnia zresztą to byá pierwszy
dzieĔ mojego urlopu, aczkolwiek nie udaáo mi siĊ jeszcze wyjechaü, jeszcze byáem
wtedy w Warszawie.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
A czy zna pan Marka Przybyáowicza?
Pan Tomasz Arabski:
Poznaáem pana Marka Przybyáowicza.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
A w jakich okolicznoĞciach siĊ pan z nim zetknąá?
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Pan Tomasz Arabski:
Spotkaáem siĊ z nim 9, jeĞli mnie pamiĊü nie myli, 9 paĨdziernika. OkolicznoĞci
byáy nastĊpujące: 9 paĨdziernika albo 8 – nie chciaábym tutaj siĊ pomyliü, w kaĪdym
razie w tych dniach – jeden z pracowników mojego sekretariatu informowaá mnie, Īe
kilkakrotnie, dwu-, trzykrotnie pan Marek Przybyáowicz, osoba, która przedstawiaáa
siĊ jako Marek Przybyáowicz, dzwoniáa do kancelarii, do sekretariatu, z doĞü – jak mi
opisywaá to mój pracownik – z doĞü stanowczym oczekiwaniem, proĞbą, aby mógá
spotkaü siĊ z prezesem Rady Ministrów. Pracownik mówiá, Īe ma bardzo waĪne
informacje, które musi przekazaü premierowi. OczywiĞcie byáy to, jak mówiá,
informacje związane z tym, co siĊ dziaáo w tych dniach po publikacji
w „Rzeczpospolitej”, czyli byáy to informacje związane z hazardem. PoniewaĪ mój
pracownik mówiá, Īe dzwoniá kilkakrotnie i byá bardzo stanowczy, uznaáem, Īe, biorąc
pod uwagĊ sytuacjĊ, nie naleĪy lekcewaĪyü tego telefonu, choü byá dziwny.
I powiedziaáem mojemu pracownikowi, Īeby zapowiedziaá, iĪ premier siĊ z nim
oczywiĞcie nie spotka, natomiast, jeĞli uznaje, Īe moĪe mi przekazaü te informacje, to
siĊ spotkamy. I takie spotkanie, o ile mnie pamiĊü nie myli, wáaĞnie 9 paĨdziernika siĊ
odbyáo.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Czy przekazaá panu jakąĞ informacjĊ?
Pan Tomasz Arabski:
OpiszĊ spotkanie, trudno mi powiedzieü. Mówiá o wielu rzeczach. Pan Marek
Przybyáowicz przyjechaá do mnie do kancelarii, spotkanie odbyáo siĊ w niewielkiej sali
konferencyjnej, zaprosiáem na to spotkanie dwóch pracowników, szefów departamentu
kontroli i nadzoru. Zapytaáem pana Marka Przybyáowicza, czy zgodzi siĊ, abym
rejestrowaá to spotkanie, czy zgodzi siĊ, aby to spotkanie byáo nagrywane. Nie
ukrywam, w mojej, no, dwuletniej juĪ karierze jako szef kancelarii po raz pierwszy
byáem w takiej sytuacji, ale uznaáem, Īe lepiej, aby ta rozmowa byáa rejestrowana. Pan
Marek Przybyáowicz zgodziá siĊ na rejestracjĊ rozmowy. RozmawialiĞmy dáugo, pan
Marek mówiá o wielu nieprawidáowoĞciach, jeĞli chodzi o kwestie hazardu w Polsce.
Mówiá bardzo szeroko, od informacji o tym, Īe niektórzy politycy są na pewno
zaangaĪowani w nielegalne dziaáania związane z hazardem, duĪo mówiá
o Totalizatorze Sportowym. Miaáem wraĪenie – to byáo moje pierwsze spotkanie z nim
– Īe byá, o ile dobrze pamiĊtam, chyba nawet mówiá, Īe byá pracownikiem Totalizatora
Sportowego. Sporo mówiá o torze na SáuĪewcu, mówiá teĪ o nepotyzmie, który panuje
w jednym z ministerstw. Jego wypowiedzi byáy nacechowane emocjami i z wielu
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obszarów, natomiast podawaá teĪ róĪnego rodzaju nazwiska osób, które – jego
zdaniem – wymagają co najmniej kontroli.
Zapytaáem pana Marka Przybyáowicza, czy informowaá o tych swoich
przypuszczeniach czy podejrzeniach organy Ğcigania. Powiedziaá... Pytaáem nawet
wprost, czy rozmawiaá z CBA czy z ABW. Odpowiedziaá, Īe zarówno, o ile dobrze
pamiĊtam, zarówno z jedną, jak i z drugą instytucją byá w kontakcie, mówiá, Īe
wspóápracowaá. Tu pamiĊtam cytat, bo byá, utkwiá mi w pamiĊci: Rozmawiaáem
i mam dobry kontakt z tymi máodymi ludĨmi. MyĞlĊ, Īe nie przekrĊcam jego sáów.
Pod koniec spotkania podziĊkowaáem mu i powiedziaáem, Īe nie jestem w stanie
zweryfikowaü jego informacji, ale pracownicy departamentu kontroli sporządzą
stenogram z tej rozmowy. JeĞli uznają, Īe są tam informacje mogące stanowiü
podstawĊ do tego, by podejrzewaü, Īe mogáo gdzieĞ dojĞü do jakichĞ przestĊpstw, te
informacje zostaną przekazane do prokuratury.
Dosyü szybko otrzymaáem informacjĊ, Īe byü moĪe są tam takie informacje, wiĊc
poleciáem przekazaü caáoĞü materiaáu do Prokuratury Krajowej i tak siĊ staáo. Bo
nawet chyba jeszcze poleciáem, aby odpisaü panu Markowi Przybyáowiczowi, Īe jego
informacje zostaáy przekazane do prokuratury.
Poseá Franciszek Jerzy Stefaniuk:
DziĊkujĊ.
Panie przewodniczący, wiĊcej pytaĔ nie mam.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
ProszĊ, pani poseá Kempa.
Poseá Beata Kempa:
ProszĊ Ğwiadka, kto zapoznaá pana z pismem otrzymanym 11 marca 2008 r. od
ministra finansów pana Jana Vincenta-Rostowskiego, w którym to Rostowski
informuje pana o zamiarze podjĊcia prac nad projektem nowelizacji ustawy
hazardowej?
Pan Tomasz Arabski:
Pismo otrzymaáem w poczcie od mojego dyrektora mojego biura.
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Poseá Beata Kempa:
A czy pan z kimĞ konsultowaá treĞü tego pisma w...
Pan Tomasz Arabski:
Nie.
Poseá Beata Kempa:
...czy uzgadniaá treĞü tego pisma? Czy informowaá pan o zamiarze podjĊcia
inicjatywy legislacyjnej pana premiera Donalda Tuska?
Pan Tomasz Arabski:
O ile pamiĊtam, to chyba nie.
Poseá Beata Kempa:
A czy sprawdzaá pan, czy ta ustawa jest w planie pracy Rady Ministrów?
Pan Tomasz Arabski:
Nie sprawdzaáem. Wydaje mi siĊ, ale nie jestem pewien, o ile pamiĊtam, nie miaáo
to znaczenia, biorąc pod uwagĊ, Īe zostaáem informowany, wynikaáo z tego, Īe nie ma
tej ustawy w planie pracy Rady Ministrów.
Poseá Beata Kempa:
Dobrze.
A z kim pan konsultowaá albo uzgadniaá treĞü przysáanego w dniu 31 marca 2008 r.
ministrowi finansów panu Rostowskiemu – tak jakby w odpowiedzi na jego pismo
o zaáoĪeniach – z kim pan konsultowaá albo uzgadniaá treĞü tego pisma?
Pan Tomasz Arabski:
Czy chodzi pani o moją odpowiedĨ na pismo z 11 marca?
Poseá Beata Kempa:
Tak.
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Pan Tomasz Arabski:
Z nikim nie konsultowaáem, byáa to oczywista odpowiedĨ. Poleciáem dyrektorowi
mojemu, aby napisaá w trzech zdaniach odpowiedĨ do ministra Rostowskiego. Z tego,
co pamiĊtam, odpowiedĨ brzmiaáa mniej wiĊcej tak: PrzyjmujĊ do wiadomoĞci.
Minister nas o tym nie informuje. PrzyjmujĊ do wiadomoĞci. I oczywiĞcie
jakiekolwiek uwagi, jakie bĊdą ze strony KPRM, bĊdą artykuáowane na dalszym
etapie prac, kiedy bĊdzie gotowy projekt ustawy. To absolutnie rutynowa procedura.
Poseá Beata Kempa:
I zgadzaá siĊ pan tutaj z treĞcią tego pisma pana Vincenta-Rostowskiego wobec
róĪnych zaáoĪeĔ, które byáy tam wyartykuáowane? Nie uznaá pan za stosowne, Īeby
pana premiera poinformowaü o tym, Īe jest tam równieĪ pewien element doĞü duĪej
liberalizacji, jeĞli idzie o limity punktów?
Pan Tomasz Arabski:
Pani poseá, nie analizowaáem pod kątem merytorycznym tej informacji dlatego, Īe
minister finansów wypeániá wszystkie proceduralne obowiązki, poinformowaá o tym,
Īe przygotowuje taką ustawĊ, a zawarte informacje, w którym kierunku on chce iĞü, są
informacjami na tak wstĊpnym etapie i to nawet nie są zaáoĪenia do ustawy
w rozumieniu zaáoĪeĔ do ustawy, które teraz choüby przyjmujemy na posiedzeniach
Rady Ministrów. Tak Īe nie czuáem siĊ w jakimkolwiek obowiązku ani nie widziaáem
Īadnej potrzeby, aby na tak wczesnym etapie, kiedy informuje minister finansów, Īe
chce rozpocząü prace nad nowelizacją ustawy o grach losowych, abym zabieraá w tym
momencie jakiekolwiek stanowisko, wyraĪaá dlatego, Īe byáo to zarówno przed OSRem, zarówno przed uzgodnieniami miĊdzyresortowymi, komitetem staáym. Tak Īe to
byáa tylko i wyáącznie informacja o rozpoczĊciu prac, a mój list zwrotny do ministra
Rostowskiego byá listem, w którym...
Poseá Beata Kempa:
Akceptowaá pan.
Pan Tomasz Arabski:
...informowaáem, iĪ tak, oczywiĞcie, dziĊkujĊ za informacjĊ.
Poseá Beata Kempa:
Rozumiem. Czyli bez informowania pana premiera, pan to, ten kierunek
akceptowaá.
Panie ministrze...
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Pan Tomasz Arabski:
Nie pamiĊtam…
Poseá Beata Kempa:
…czy pan zna regulamin pracy Rady Ministrów? Czy pan wie, czym powinno
charakteryzowaü siĊ pismo o podjĊciu, o zamiarze podjĊcia prac nad projektem danej
ustawy, niezaleĪnie jaki minister konstytucyjny zawiadamia o tym premiera za
poĞrednictwem szefa kancelarii?
Pan Tomasz Arabski:
W pierwszej czĊĞci pani pytania pojawiáa siĊ teza, której nie do koĔca, którą,
której nie do koĔca mogĊ zaakceptowaü dlatego, Īe wydaje mi siĊ, iĪ nie mówiáem juĪ
w moim piĞmie: AkceptujĊ zaáoĪenia ustawy. To są wstĊpne informacje. Nie zacytujĊ
w tej chwili pani regulaminu, gdyĪ nie mam go przy sobie. Pani poseá byü moĪe ma.
Pan minister Rostowski wypeániá swój obowiązek, poinformowaá za moim
poĞrednictwem. Jest nawet drobny báąd formalny, bo nie, bo powinien bezpoĞrednio za
moim poĞrednictwem do premiera, a napisaá tylko do mnie. Poinformowaá, mówiąc
krótko – ale to juĪ nie bĊdziemy wnikaü w tak drobną rzecz – poinformowaá
o rozpoczĊciu, o chĊci rozpoczĊcia prac i ta informacja zostaáa przyjĊta do
wiadomoĞci. I nie ma tutaj nic…
Poseá Beata Kempa:
Akurat, tak. Akurat pan Vincent-Rostowski, panie ministrze, zachowaá siĊ zgodnie
z – w tym przypadku – z przepisami prawa. PóĨniej niewiele wiĊcej wiedziaá o tej
ustawie.
Przewodniczący:
Pani poseá, proszĊ bez komentarzy. ProszĊ o zadawanie pytaĔ.
Poseá Beata Kempa:
Ale, panie ministrze, ja zapytaáam, czy pan zna projekt, regulamin Sejmu?
Przepraszam, inaczej. Czy pan zna regulamin pracy Rady Ministrów?
Pan Tomasz Arabski:
OczywiĞcie, Īe znam regulamin pracy Rady Ministrów. Natomiast nie jestem
w stanie cytowaü fragmentów regulaminu, art. 7 czy art. 9.
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Poseá Beata Kempa:
Ale ja tego od pana nie Īądam. Pytaáam, czy pan zna. Wystarczy mi do oceny tych
zeznaĔ.
ProszĊ pana, czy jako szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ma pan dostĊp do
kalendarza sáuĪbowych spotkaĔ prezesa Rady Ministrów?
Pan Tomasz Arabski:
Tak, mam dostĊp.
Poseá Beata Kempa:
I ma pan peáną wiedzĊ na temat tego kalendarza, jest pan zorientowany?
Pan Tomasz Arabski:
JeĞli pyta mnie pani, czy mam peáną wiedzĊ na temat spotkaĔ pana premiera, nie
muszĊ mieü peánej wiedzy, mając wiedzĊ na temat kalendarza pana premiera.
Poseá Beata Kempa:
Dobrze.
Czy wiedziaá pan, Īe pan Cichocki otrzymaá od pana premiera polecenie
przygotowania dokumentu pt. kalendarium prac prezesa Rady Ministrów w związku
z informacjami o nieprawidáowoĞciach związanych z rządowymi pracami nad
projektem zmian ustawy o grach losowych i zakáadach wzajemnych? Czy wiedziaá
pan, Īe pan Cichocki otrzymaá takie polecenie od pana premiera?
Pan Tomasz Arabski:
Tak, jestem przekonany, Īe tak. Znaczy, Īe minister Cichocki przygotowaá
kalendarium, wiedziaáem.
Poseá Beata Kempa:
I Īe to pan premier poleciá mu przygotowaü to kalendarium.
Pan Tomasz Arabski:
Znaczy, nie byáem Ğwiadkiem, kiedy pan premier polecaá, ale jeĞli przygotowywaá,
no to na pewno robiá to na polecenie premiera.
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Poseá Beata Kempa:
Dobrze.
A czy w jakikolwiek sposób pan braá udziaá w przygotowaniu tego kalendarium?
Pan Tomasz Arabski:
BĊdĊ staraá siĊ odpowiedzieü bardzo precyzyjnie.
Poseá Beata Kempa:
Uhm.
Pan Tomasz Arabski:
Nie braáem udziaáu w przygotowaniu tego kalendarium. Natomiast minister
Cichocki, o ile dobrze pamiĊtam, konsultowaá ze mną datĊ jednego ze spotkaĔ.
Poseá Beata Kempa:
Które to byáo spotkanie?
Pan Tomasz Arabski:
Pytaá mnie dokáadnie o datĊ jednego ze spotkaĔ.
Poseá Beata Kempa:
Uhm.
A czy pan prezes… A o które spotkanie pytaá pan Cichocki?
Pan Tomasz Arabski:
JeĞli siĊ nie mylĊ, to byá pan Cichocki i byáo to pytanie o spotkanie z ministrem
Drzewieckim.
Poseá Beata Kempa:
Uhm.
I którą datĊ pan sobie byá uprzejmy przypomnieü wtedy?
Pan Tomasz Arabski:
Pani poseá, to nie jest kwestia mojej uprzejmoĞci. Zapytaáem go, o jakie spotkanie
chodzi, spojrzaáem w kalendarz.
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Poseá Beata Kempa:
Uhm.
Pan Tomasz Arabski:
Mówiá, Īe chodziáo o spotkanie sierpniowe…
Poseá Beata Kempa:
Uhm.
Pan Tomasz Arabski:
…nawet nie pamiĊtam daty. Strzelam, Īe to byá 19 sierpnia.
Poseá Beata Kempa:
Uhm.
I to byáa jedyna data w kalendarzu pana premiera, jeĞli idzie o spotkanie z panem
Drzewieckim po 14 sierpnia 2009 r.?
Pan Tomasz Arabski:
Niestety, trudno mi odpowiedzieü na to pytanie. JeĞli…
Poseá Beata Kempa:
Ale wtedy, jak pan ustalaá, panie ministrze, to to byáa ta jedyna data, którą pan
ustaliá i przekazaá panu Cichockiemu?
Pan Tomasz Arabski:
Minister Cichocki opowiadaá mi o tym, Īe byáo to spotkanie chyba w tych dniach.
Znaczy zapytaá mnie wprost, kiedy, nie wiem, w drugiej dekadzie czy pod koniec,
w drugiej poáowie sierpnia pan premier spotykaá siĊ z ministrem Drzewieckim.
Spojrzaáem do kalendarza, powiedziaáem: Chyba 19 sierpnia.
Poseá Beata Kempa:
Uhm.
A czy pan znaá skáad osobowy tego spotkania z tego 19 sierpnia? Czy pan
wiedziaá, kto w tym spotkaniu uczestniczyá?
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Pan Tomasz Arabski:
Dzisiaj, kiedy na ten temat rozmawiamy, doskonale wiem, kto uczestniczyá na tym
spotkaniu, poniewaĪ miaáem okazjĊ wielokrotnie czytaü oraz sáuchaü. Natomiast, jeĞli
pani mnie pyta – uproĞümy to – jeĞli pani mnie pyta, czy powiedziaáem panu
ministrowi Cichockiemu o spotkaniu, Īe w tym spotkaniu uczestniczyá takĪe minister
Schetyna, odpowiadam pani, Īe nie wiem. Najprawdopodobniej mu nie powiedziaáem.
Zapytaá mnie, kiedy byá minister Drzewiecki u premiera, odpowiedziaáem mu, kiedy
byá u premiera. W ogóle nie przywiązywaáem jakiejĞ szczególnej wagi do tego, czy
byá pan minister, byá pan wicepremier Schetyna na tym spotkaniu czy nie.
Poseá Beata Kempa:
A czy miaá pan taką wiedzĊ, Īe wtedy w tym spotkaniu 19 uczestniczyá pan
Schetyna?
Pan Tomasz Arabski:
NajproĞciej jak mogĊ, odpowiem pani. Nie wiem, czy miaáem taką wiedzĊ.
Spojrzaáem w kalendarz, powiedziaáem, Īe jest to spotkanie 19 sierpnia. Dlaczego nie
spojrzaáem i nie dopatrzyáem, Īe byá tam minister Schetyna, i mu nie powiedziaáem,
tego nie jestem w stanie pani odpowiedzieü na to pytanie. Bo to w ogóle nie ma
Īadnego znaczenia. JeĞli by mnie pani zapytaáa dzisiaj albo wtedy: ProszĊ sprawdziü –
jeĞli to oczywiĞcie moĪliwe – czy ktoĞ byá na tym spotkaniu u pana premiera
z ministrem Drzewieckim. Nie wiem, czy ktoĞ byá, bo nie uczestniczyáem w tym
spotkaniu.
Poseá Beata Kempa:
Uhm.
Pan Tomasz Arabski:
Natomiast na podstawie kalendarza byábym w stanie powiedzieü, Īe byü moĪe, byá
takĪe minister Schetyna.
Bo ja… Niech mi pani pozwoli na jedną uwagĊ dotyczącą kalendarza.
Kilkakrotnie to siĊ chyba wczeĞniej teĪ pojawiaáo pytanie o kalendarz. Kalendarz
premiera to jest kolokwialna nazwa, ale to jest nazwa w pewnym sensie narzĊdzia
wspierającego sekretariat premiera przy organizacji jego aktywnoĞci. Kalendarz
premiera jest to zwykáy kalendarz elektroniczny na komputerze, w którym wpisują
róĪnego rodzaju zapowiadane spotkania bądĨ rozmowy telefoniczne, bądĨ jakieĞ inne
rzeczy urzĊdniczki sekretariatu, które są sekretarkami. I proszĊ, chciaábym, Īeby to
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byáo jasno zrozumiaáe. Wpisanie tam informacji, Īe byáo, znaczy, Īe jest planowane
czy byáo jakiekolwiek spotkanie, wcale nie musi odzwierciedlaü stanu faktycznego.
Zdarza siĊ tak i to jest praktyka, która zdarza siĊ w obecnym rządzie i w kaĪdym
innym poprzednim rządzie takĪe, Īe byü moĪe są spotkania, które nie są odnotowane
w kalendarzu, bo są na przykáad organizowane ad hoc. Nie wiem, po Radzie
Ministrów kilku ministrów premier prosi na spotkanie. Albo w innym przypadku są
zapraszane osoby na spotkanie, do których spotkaĔ nie dochodzi. Bo jest kilka spotkaĔ
jedno po drugim, byü moĪe jedno siĊ przesuwa, byü moĪe, mimo Īe spotkanie jest
wpisane, to jednak zostaáo przebukowane na inny termin. Nikt nie tworzy kalendarza
post spotkania i to jest bardzo waĪne, Īeby pani... Pani poseá, no chciaáem to po prostu
wyjaĞniü. Tak, Īe…
Poseá Beata Kempa:
OczywiĞcie.
Pan Tomasz Arabski:
…nie fetyszyzując kalendarza, miejmy ĞwiadomoĞü, Īe jest to bardzo przydatne
narzĊdzie do zarządzania aktywnoĞcią premiera, ale nie jest to narzĊdzie, które w peáni
odzwierciedla aktywnoĞü premiera.
Poseá Beata Kempa:
Peána zgoda, panie ministrze. Ale wtedy, kiedy pan sprawdzaá dla pana
Cichockiego tą informacjĊ, wiedząc o tym, Īe przygotowuje owo kalendarium, bo
przecieĪ wiedziaá pan, co siĊ dzieje generalnie w sprawie…
Pan Tomasz Arabski:
Tak.
Poseá Beata Kempa:
…to nazwisko pana Schetyny siĊ panu nie utrwaliáo, nie wiem, chociaĪby z tego
kalendarza?
Pan Tomasz Arabski:
MuszĊ pani powiedzieü, pani poseá, Īe ja wcale nie jestem pewien, czy fakt, iĪ
minister Cichocki przygotowuje kalendarium, byá mi juĪ znany w momencie, jak on
do mnie dzwoniá. ProszĊ, jestem przekonany, no musiaábym siĊ, no jestem absolutnie
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przekonany, Īe jeĞli do mnie dzwoniá, to pytaá mnie po prostu o to spotkanie, kiedy
byáo, czy mogĊ sprawdziü. To byáa absolutnie banalna, rutynowa rozmowa
telefoniczna i oczywiĞcie wiem, Īe przygotowywaá kalendarium. Maáo tego, jak juĪ je
sporządziá, to nawet chyba mi pokazywaá, o ile dobrze pamiĊtam. Nie byáo w tym nic
nadzwyczajnego.
Poseá Beata Kempa:
I nie wychwyciá pan, Īe nie ma akurat nazwiska pana Schetyny, a póĨniej wyszáo,
Īe 19 byá jednak obecny pan Schetyna?
Pan Tomasz Arabski:
Ja wcale nie powiedziaáem, Īe tam nie ma nazwiska wicepremiera Schetyny…
Poseá Beata Kempa:
Ale ja pana wczeĞniej zapytaáam, czy panu utrwaliáo siĊ nazwisko pana Schetyny
z kalendarza.
Pan Tomasz Arabski:
Znaczy, wáaĞnie, i dlatego pani odpowiedziaáem, Īe nie utrwaliáo, bo do tej pory
jestem zaskoczony, Īe powiedziaáem, odpowiadając na jego pytanie, Īe byá minister
Drzewiecki, i nawet nie wspomniaáem, Īe byá minister Schetyna.
Poseá Beata Kempa:
Mhm.
Pan Tomasz Arabski:
Czy nie widziaáem, czy widziaáem, nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieü.
Poseá Beata Kempa:
Dobrze.
Pan Tomasz Arabski:
Jest to naprawdĊ sytuacja doĞü zabawna, ale naprawdĊ prawdziwa. PrzecieĪ nie
byáo najmniejszego sensu, Īebym miaá ukrywaü przed kimĞ tak banalną i oczywistą
rzecz, jak wpis do kalendarza.
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Poseá Beata Kempa:
I nikt panu nigdy... nie Īądaá od pana, by ten fakt pan zataiá?
Pan Tomasz Arabski:
Ja niczego nie zatajaáem.
Poseá Beata Kempa:
Nie. Pytam, czy ktokolwiek Īądaá kiedykolwiek od pana, Īeby pan coĞ zatajaá
w sprawie kalendarza?
Pan Tomasz Arabski:
OczywiĞcie, Īe nie.
Poseá Beata Kempa:
DziĊkujĊ
Czy uczestniczyá pan w jakichkolwiek spotkaniach, na których omawiana byáa
kwestia w ogóle prac nad ustawą hazardową?
Pan Tomasz Arabski:
Uczestniczyáem na spotkaniu 29 wrzeĞnia oraz w kolejnych, kiedy pracowaliĞmy
nad – to, co dzisiaj kolokwialnie nazywamy – nową wersją ustawy hazardowej.
Poseá Beata Kempa:
A tamta wersja, tak, o której pracach pana poinformowaá pan Vincent-Rostowski
pismem z dnia 11 marca, czy tą ustawą, czy kiedykolwiek pan byá na jakimkolwiek
spotkaniu, gdzie omawiana by byáa kwestia losów tej ustawy?
Pan Tomasz Arabski:
JeĞli dobrze pamiĊtam, na pewno nie.
Poseá Beata Kempa:
Mhm. A czy docieraá – juĪ koĔczĊ, panie przewodniczący – a czy docieraáy do
pana jakiekolwiek informacje o nieprawidáowoĞciach w pracach nad tąĪe ustawą?
MówiĊ o tej, powiedzmy, z 11 marca...
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Pan Tomasz Arabski:
Tej pierwszej?
Poseá Beata Kempa:
...tak, tej pierwszej.
Pan Tomasz Arabski:
Ostatnia dekada wrzeĞnia. Informacje o tym, Īe są nieprawidáowoĞci jakieĞ, moĪe
nie tyle nieprawidáowoĞci, co jednak kwestie powolnoĞci prac i kwestie te, o które
pytaá pan poseá, pan marszaáek Stefaniuk, Īe pojawiáy siĊ kwestie zmiany stanowiska
ministerstwa sportu, to ostatnia dekada wrzeĞnia. Miaáem taką informacjĊ. Wiązaáo siĊ
to z tym, Īe, nie chciaábym siĊ pomyliü, Īe, wydaje mi siĊ, Īe premier pytaá mnie czy –
albo minister Cichocki, albo jeden i drugi w krótkim odstĊpie czasu – czy
z ministerstwa sportu przyszáy jakieĞ wyjaĞnienia na temat zmian co do stanowiska
ministerstwa sportu przy ustawie o grach losowych i zakáadach wzajemnych. Gdy
sprawdziáem w sekretariacie, Īe nie, napisaáem pismo do ministerstwa sportu o...
Przewodniczący:
DziĊkujĊ, pani poseá.
Poseá Beata Kempa:
...przyspieszenie na...
Przewodniczący:
DziĊkujĊ, pani poseá.
Pani poseá, ja bym juĪ chciaá przekazaü gáos panu posáowi...
Poseá Beata Kempa:
Dobrze, w nastĊpnej turze...
Przewodniczący:
...Wassermannowi.
ProszĊ, panie poĞle.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ja wrócĊ jeszcze do poprzedniego wniosku. Chciaábym pana zapytaü, czy notatnik
premiera, o którym pan mówiá, ma charakter dokumentu?
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Pan Tomasz Arabski:
Czy to kalendarium elektroniczne ma charakter dokumentu? Jest to zestaw plików
elektronicznych, jest to kalendarz elektroniczny bodajĪe Microsoftu, wiĊc funkcjonuje
jako, nie chcĊ uĪyü sáowa: dokument elektroniczny, ale funkcjonuje jako, no, zestaw
elektronicznych informacji, tak.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy pan pamiĊta treĞü zapisu dotyczącego tego spotkania w tym kalendarzu? Jaka
informacja byáa zawarta pod datą 19: spotkanie z Drzewieckim, z ministrem
Drzewieckim?
Pan Tomasz Arabski:
Panie poĞle, informacje są bardzo krótkie, to są bardzo wąskie bloki. To są
informacje... Przykáadowo, nie wiem, wymyĞlam w tej chwili godzinĊ...
Poseá Zbigniew Wassermann:
Jasne.
Pan Tomasz Arabski:
...bo nie pamiĊtam. 17.30 – to są bloki po godzinĊ, po póá godziny – 17.30–18:
minister Drzewiecki, premier Schetyna, tak, albo minister Drzewiecki i premier
Schetyna, na przykáad taka informacja mogáa byü albo jakaĞ zupeánie inna. No, tak to
wygląda.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Z tego wynika, Īe na pewno co do godziny, co do daty i co do uczestników
spotkania.
Pan Tomasz Arabski:
Nie rozumiem pytania.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Z tego by wynikaáo, Īe ta informacja zawieraáa wiadomoĞci dotyczące daty
spotkania, godziny tego spotkania albo czasu jego trwania i osób uczestniczących
w tym spotkaniu.
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Pan Tomasz Arabski:
Nie, panie poĞle. Ta informacja zawieraáa informacjĊ, iĪ sekretarka umówiáa bądĨ
za chwilĊ umówi osoby, które są wymienione w tym bloku, czyli ministra
Drzewieckiego i wicepremiera SchetynĊ, natomiast nie mówi nic o konkretnym
spotkaniu. Jest to tylko i wyáącznie informacja, Īe sekretariat zaprosiá kogoĞ bądĨ miaá
zaprosiü na dane spotkanie. To jest bardzo waĪna uwaga, bo ja juĪ chwilĊ temu
mówiáem na ten temat. Zdarza siĊ tak nierzadko, Īe są umówione na tĊ samą godzinĊ
dwie osoby, które przychodzą w danej sprawie. Premier z nimi rozmawia. Zdarza siĊ,
Īe jedna czeka w sekretariacie, zdarza siĊ, Īe nie dochodzi do tego spotkania, a nadal
ten blok informacji jest w tym kalendarium zawarty, dlatego z tym zastrzeĪeniem,
które powiedziaáem. Czy moĪna z tego wnioskowaü, Īe najprawdopodobniej byáo
spotkanie pana premiera z ministrem Drzewieckim i z wicepremierem Schetyną?
Najprawdopodobniej byáo. W jakiej formule siĊ odbyáo, nie moĪe pan wnioskowaü na
podstawie tego kalendarza.
Poseá Zbigniew Wassermann:
O co prosiá pana pan minister Cichocki? Czy on informowaá, do czego potrzebne
mu są te informacje i w jakim zakresie tych informacji od pana oczekiwaá? Do czego
i w jakim zakresie?
Pan Tomasz Arabski:
W tej chwili nie jestem w stanie dokáadnie odtworzyü mojej rozmowy z nim.
Jestem przekonany, wydaje mi siĊ, Īe pytaá mnie o to, kiedy pan premier spotkaá siĊ
z ministrem Drzewieckim w tym okresie. I to byáa naprawdĊ bardzo prosta rzecz do
zakomunikowania, poniewaĪ ja dysponujĊ akurat tym kalendarzem na swoim
monitorze, minister Cichocki nie, wiĊc zadzwoniá do mnie, zapytaü, tak jak odtwarzam
tĊ rozmowĊ, nie jestem w 100% pewien, kiedy siĊ spotkaá. Byü moĪe równoczeĞnie
mnie poinformowaá, przygotowujĊ takie kalendarium dla premiera, ale byü moĪe
poinformowaá mnie o tym, nie wiem, dwie godziny póĨniej, godzinĊ, dzieĔ póĨniej.
Nie jestem w stanie dokáadnie przytoczyü tej rozmowy.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy i kiedy dowiedziaá siĊ pan, Īe jest problem z tą informacją, to znaczy, Īe fakt,
iĪ w tej informacji nie zawarto tej wiedzy, Īe uczestniczyá w nim pan wicepremier
Schetyna, staá siĊ problemem?
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Pan Tomasz Arabski:
Nie ma takiego problemu. To znaczy, nie ma Īadnej tajemnicy, kto byá na
spotkaniu z premierem, jeĞli to spotkanie siĊ odbyáo. To znaczy, proszĊ mnie dobrze
zrozumieü, ja nawet jak oglądaáem to kalendarium, nadal nie zauwaĪyáem, Īe nie ma
wicepremiera Schetyny. Znaczy, nie rozumiem tego pytania, naprawdĊ nie ma
Īadnego problemu. JeĞli...
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ja je doprecyzujĊ.
Pan Tomasz Arabski:
Bardzo proszĊ.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Jak pan wie, to jest przedmiotem ustaleĔ komisji, która ma prawo potraktowaü tą
informacjĊ jako dokument przekazany komisji na uĪytek jej prac. I komisja, badając
ten dokument, stwierdziáa, Īe w tej informacji nie ma wiedzy istotnej na temat
uczestników spotkania, bo nie byáo, nie wpisano, Īe uczestniczyá pan wicepremier
Schetyna. W kontekĞcie wydarzeĔ, które siĊ odbywaáy, to pewnej wagi nabiera.
Dlatego ja pytaáem, czy i w którym momencie do pana dotaráa taka informacja, czy
w ogóle dotaráa, Īe ten dokument jest niekompletny, nie zawiera peánej wiedzy i Īe to
siĊ staáo problemem, no, chociaĪby przed komisją.
Pan Tomasz Arabski:
Panie poĞle, wydaje mi siĊ, Īe paĔskie pytanie zawiera tezĊ, która nie do koĔca jest
precyzyjna. To kalendarium... Na samym początku mam wraĪenie, Īe powiedziaá pan,
iĪ zostaáo przygotowane i przekazane na...
Poseá Zbigniew Wassermann:
Przekazane, przekazane.
Pan Tomasz Arabski:
To kalendarium nie byáo przygotowane na potrzeby Komisji ĝledczej, to
kalendarium byáo przygotowane na potrzeby informacyjne, o ile dobrze pamiĊtam,
2 paĨdziernika, w sytuacji politycznie doĞü burzliwej i byáo ono zamieszczone, jawne,
na stronie internetowej KPRM. Jestem o tym przekonany. PóĨniej, kiedy paĔstwo
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rozpoczĊli swoją pracĊ i oczekiwali od nas wielu dokumentów, równieĪ to kalendarium,
rozumiem, zostaáo paĔstwu przeze mnie przesáane. Nie ma Īadnego związku napisanie tego
kalendarium z próbą, bo niestety, odczuwam, znaczy, wyczuwam w paĔskim pytaniu taką
tezĊ, z próbą nieujawnienia, iĪ byá tego dnia na spotkaniu z premierem, oprócz ministra
Drzewieckiego, w którymĞ momencie minister, wicepremier Schetyna. Znaczy, jeĞli taka
teza jest, to ja tej tezie zaprzeczam.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Taka wątpliwoĞü istnieje, dlatego my ją wyjaĞniamy.
Pan Tomasz Arabski:
Ja rozumiem i ma pan oczywiĞcie…
Poseá Zbigniew Wassermann:
My nie stawiamy zarzutu, ale staramy siĊ wyjaĞniü, dlaczego taka sytuacja
zaistniaáa. Stąd moje dociekanie, czego oczekiwaá, czego Īądaá pan Cichocki. Zapytam
inaczej. No, gdyby pan spotkaá siĊ z takim poleceniem: proszĊ sporządziü notatkĊ ze
spotkania, to czy pan by podjąá inne dziaáania, czy takie jak miaáy miejsce w tym
przypadku?
Pan Tomasz Arabski:
Nie wiem, co bym zrobiá, gdybym byá postawiony w hipotetycznie podobnej
sytuacji. Minister Cichocki… NaprawdĊ nie jestem w stanie odtworzyü dokáadnie
tamtej rozmowy i trudno mi, Īebym to, Īebym wprowadzaá paĔstwa w báąd. Jestem
przekonany, iĪ zapytaá mnie o spotkanie z ministrem Drzewieckim. Odpowiedziaáem,
kiedy to spotkanie siĊ odbyáo. W ten sposób ta rozmowa wyglądaáa. Ja nawet… No,
tak myĞlĊ, Īe tak wáaĞnie byáo.
Poseá Zbigniew Wassermann:
A czy minister Cichocki pytaá w ogóle o uczestników tej rozmowy?
Pan Tomasz Arabski:
Nie przypominam wáaĞnie, nie przypominam sobie, Īeby pytaá mnie, kto byá
jeszcze na tym spotkaniu czy o uczestników.
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Poseá Zbigniew Wassermann:
No wáaĞnie.
Pan Tomasz Arabski:
Nie sądzĊ, Īeby mnie o to pytaá. Przy czym mówiĊ, no, nie chcĊ wprowadzaü pana
w báąd, ale o ile mnie pamiĊü nie myli, wáaĞciwie jestem przekonany, Īe nie pytaá.
Pytaá po prostu o spotkanie z ministrem Drzewieckim.
Poseá Zbigniew Wassermann:
ĩeby juĪ zakoĔczyü tą kwestiĊ. Nie byáo problemu ewentualnego uzupeánienia
informacji zawartej w tej, w tym dokumencie przekazanym do dyspozycji komisji?
Nie rozwaĪaliĞcie paĔstwo takiego problemu?
Pan Tomasz Arabski:
Panie poĞle, trudno byáoby rozwaĪaü problem, którego nie dostrzegliĞmy. Gdybym
dostrzegá, Īe jest jakiĞ brak w tym kalendarium w kwestii faktów, to bym oczywiĞcie
siĊ zastanawiaá, co z tym zrobiü. Byü moĪe jakąĞ korektĊ. Natomiast temat wpisania
bądĨ niewpisania do tego kalendarium wicepremiera Schetyny, zdaje siĊ, jest tematem,
który pojawiá siĊ, mogĊ siĊ myliü, ale nie sądzĊ, pojawiá siĊ podczas prac komisji.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Prac komisji, tak.
Pan Tomasz Arabski:
No, wiĊc jak mogáem wczeĞniej?
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ale to pan trochĊ wyprzedza, bo ja nie zadaáem pytania: wczeĞniej, póĨniej, tylko
czy w ogóle powstaá?
Pan Tomasz Arabski:
Oj, chyba pytaá pan o to, Īe, czy to byáo przed przesáaniem do komisji.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Nie, nie, czy i kiedy pan zauwaĪyá, Īeby to byáo problemem. Czy i kiedy. Nie, nie,
no, to chwyt byá taki, który raz moĪe wyjĞü, panowie, nie przesadzajcie.
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Pan Tomasz Arabski:
Panie poĞle…
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ja rozumiem paĔską odpowiedĨ.
Pan Tomasz Arabski:
Ja do dzisiaj, ja do dzisiaj…
Poseá Zbigniew Wassermann:
Do dzisiaj pan nie widzi problemu związanym z tym dokumentem.
Pan Tomasz Arabski:
Ja nie widzĊ problemu, poniewaĪ mówiĊ, Īe absolutnie nie mam nic do ukrycia.
Absolutnie. JeĞli pan pyta, czy pan wicepremier Schetyna byá wpisany w ten
kalendarz, dzisiaj wiem, jestem przekonany, Īe tak. Niczego nie ukrywam. Natomiast
dlaczego tego nie podaáem? Najprawdopodobniej dlatego, Īe nie byáem o to pytany,
w ogóle nie skojarzyáem, Īe to ma jakieĞ znaczenie, w ogóle nie koncentrowaáem siĊ
na tym.
Poseá Zbigniew Wassermann:
DziĊkujĊ.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Pan poseá Neumann, proszĊ.
Poseá Sáawomir Neumann:
DziĊkujĊ.
Przewodniczący:
Pan nie zadaje pytaĔ, tak?
Poseá Sáawomir Neumann:
Tak.
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Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Ja mam pytania. Czy w okresie, kiedy jest pan ministrem, szefem Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, znaczy od momentu, kiedy pan zostaá ministrem, do
momentu, który my obejmujemy swoim badaniem, czy w tym czasie braá pan udziaá
w procesie legislacyjnym nad ustawą hazardową?
Pan Tomasz Arabski:
Od strony formalnej, jako organ, czyli szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ze
wzglĊdu na uregulowania wewnĊtrzne w kancelarii tak, jako organ, ale w moim
imieniu, w imieniu kancelarii robi to czáonek Rady Ministrów, szef komitetu staáego,
minister Boni. Natomiast ja osobiĞcie zaangaĪowany w proces legislacyjny byáem 11
marca, kiedy otrzymaáem list, o który pytaáa pani poseá, oraz zaangaĪowany byáem
w proces legislacyjny od 29 wrzeĞnia, kiedy zaczĊliĞmy pracowaü nad nową ustawą,
wtedy, 29 wrzeĞnia, paĨdziernik, do 26–27 paĨdziernika, kiedy trwaáy te prace nad
zaáoĪeniami do nowej ustawy, i póĨniej nowa ustawa.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
A czy w okresie od początku badania naszej komisji, czyli od IV kadencji Sejmu,
lata 2002–2003, do tego 16 listopada 2007 r., kiedy zostaá pan…
Pan Tomasz Arabski:
Szefem kancelarii.
Przewodniczący:
…szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, braá pan udziaá w procesach
legislacyjnych dotyczących ustaw hazardowych?
Pan Tomasz Arabski:
Nie, nigdy nie braáem. Byáem w tym okresie dziennikarzem. Zarządzaáem teĪ
mediami. Nie miaáem Īadnej stycznoĞci z procesem legislacyjnym ani jako podmiot
pozarządowy, ani w Īadnym innym kontekĞcie.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
W takim razie nie mam pytaĔ.
ProszĊ, pan przewodniczący Aráukowicz.
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
DzieĔ dobry, panie ministrze.
Pan Tomasz Arabski:
DzieĔ dobry, panie poĞle.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Dobry wieczór wáaĞciwie.
Pan Tomasz Arabski:
Dobry wieczór.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
JuĪ wszystko jedno, zaraz bĊdzie dzieĔ dobry.
Panie ministrze, chciaáem zapytaü o takie rzeczy: Czy znaá pan temat…
Panie przewodniczący, proszĊ uciszyü salĊ, bo tam poseá Urbaniak szaleje.
Przewodniczący:
Bardzo proszĊ o wyciszenie rozmów. DziĊkujĊ.
ProszĊ.
Pan Tomasz Arabski:
Zdaje siĊ, Īe táusty czwartek dzisiaj jest i…
Jeden z posáów:
Przeszkadzamy, przepraszam.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Táusty czwartek to mogliĞmy tylko powąchaü, bo nie mieliĞmy czasu zjeĞü.
WiĊc zaczynamy i postaramy, przynajmniej ja postaram siĊ szybko to zrobiü.
Czy znaá pan temat spotkania dnia 14 sierpnia z panem ministrem KamiĔskim
i kiedy pan go poznaá? U pana premiera oczywiĞcie spotkania.
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Pan Tomasz Arabski:
Tak, znam temat tego spotkania, ale mówiĊ o mojej wiedzy na dzieĔ dzisiejszy.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Kiedy pan ją otrzymaá, tą wiedzĊ?
Pan Tomasz Arabski:
Wydaje mi siĊ, Īe w paĨdzierniku, po publikacji.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy znaá pan temat spotkania, problem spotkania 19 sierpnia z panem ministrem
Drzewieckim i z panem Schetyną u pana premiera Tuska? JeĞli tak, to kiedy pan go
poznaá?
Pan Tomasz Arabski:
Przede wszystkim od 14, dokáadniej od 15 sierpnia do… wáaĞciwie do koĔca
miesiąca, do 27 sierpnia, byáem na urlopie, wiĊc w ogóle nie miaáem Īadnej wiedzy na
temat tego spotkania czy spotkaĔ. Nie mówiĊ o spotkaniu 14 sierpnia, bo tu nie jestem
pewien, czy wiedziaáem, czy nie, bo jeszcze byáem w kancelarii tego dnia.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Znaczy czego pan nie jest pewien?
Pan Tomasz Arabski:
Czy nie wiedziaáem, Īe to spotkanie siĊ odbywa, czy juĪ wiedziaáem, Īe siĊ
odbywa.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Fakt spotkania, fakt.
Pan Tomasz Arabski:
Fakt spotkania. Natomiast wiedzy na temat rozmów nie miaáem Īadnej, poniewaĪ
nie uczestniczyáem w tych spotkaniach.
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy to pan umawiaá spotkanie z panem ministrem KamiĔskim?
Pan Tomasz Arabski:
Nie wydaje mi siĊ. Które spotkanie?
Poseá Bartosz Aráukowicz:
14 sierpnia. Przepraszam, bĊdĊ precyzyjny. ProszĊ wybaczyü, zmĊczenie.
Pan Tomasz Arabski:
Tak, 14 sierpnia, nie wykluczam, Īe mogáem je umawiaü z bardzo prostego
powodu, ten dzieĔ, tak jak mówiĊ, to miaá byü pierwszy dzieĔ mojego urlopu, wiĊc go
dosyü dobrze pamiĊtam, bo nie udaáo mi siĊ wyjechaü. Natomiast tego dnia premier
teĪ… Znaczy wydaje mi siĊ, Īe mogáem umawiaü ja te spotkania z bardzo prostego
powodu, tego dnia premier miaá cykl spotkaĔ o takim charakterze, o trudnym
charakterze, wynikającym z tego, Īe on wyjeĪdĪaá tego dnia do Afganistanu na
spotkanie z Īoánierzami.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Rozumiem.
Pan Tomasz Arabski:
I nie chciaábym teraz mówiü w sposób kategoryczny, ale nie wykluczam, Īe
wáaĞnie byáo w ten sposób, Īe minister Cichocki zaprosiá mnie i prosiá, Īebym
spróbowaá zakomponowaü w kalendarzu premiera…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Rozumiem.
Pan Tomasz Arabski:
…powiedzieü sekretarkom, cykl róĪnych spotkaĔ.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy mówiá, Īe jest to sprawa waĪna, pilna, nadzwyczajna?
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Pan Tomasz Arabski:
Nie, ja nawet nie pamiĊtam tej rozmowy.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Rozumiem.
Pan Tomasz Arabski:
Ja teraz spekulujĊ. Wydaje mi siĊ, Īe jeĞli umawiaáem, to wáaĞnie w tym trybie.
I wiem, Īe jeszcze byáo kilka innych, o których nie chcĊ mówiü, bo nie chcĊ mówiü,
jakie spotkania pan premier odbywaá…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Nie, no, ja nie wchodzĊ w Īadne inne wątki, panie ministrze, absolutnie nie.
Pan Tomasz Arabski:
Nie, nie, ja nie mówiĊ, Īe pan wchodzi. Tylko wiem, Īe utkwiáo mi to w pamiĊci,
Īe byáo kilka akurat tego dnia dosyü trudnych spotkaĔ.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Absolutnie trzymam siĊ tylko tego wątku.
ProszĊ powiedzieü. Czy czĊsto u pana premiera odbywają siĊ spotkania, o których
pan wie, z których powstają notatki sáuĪbowe? Czy to jest rzadka sprawa, czy dosyü
czĊsto stosowana?
Pan Tomasz Arabski:
Wydaje mi siĊ, Īe notatki sáuĪbowe ze spotkaĔ, bieĪących spotkaĔ premiera nie
powstają bądĨ powstają bardzo rzadko.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Rozumiem.
Kiedy pan siĊ dowiedziaá o akcji CBA? O akcji CBA związanej z tzw. aferą
hazardową.
Pan Tomasz Arabski:
Przy publikacji w „Rzeczpospolitej” 1 paĨdziernika.
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
Z gazety.
Pan Tomasz Arabski:
OczywiĞcie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy wiedziaá pan o kontaktach Zbigniewa Chlebowskiego, o ponadstandardowych
kontaktach Zbigniewa Chlebowskiego z branĪą hazardową bądĨ zainteresowaniem
przez jego osobĊ ustawą hazardową?
Pan Tomasz Arabski:
Nie wydaje mi siĊ. Nie sądzĊ.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Nie docieraáa do pana taka informacja? Czy pan premier poinformowaá pana przed
1 paĨdziernika o jakimkolwiek zamieszaniu wokóá ustawy hazardowej bądĨ
nadmiernym zainteresowaniu posáa Chlebowskiego tą ustawą bądĨ Drzewieckiego?
Pan Tomasz Arabski:
Na pewno pan premier nie informowaá mnie o czymĞ takim. Wydaje mi siĊ – o ile
dobrze pamiĊtam – Īe albo premier mnie pytaá o to, czy z ministerstwa sportu przyszáy
jakieĞ wyjaĞnienia w kontekĞcie ustawy hazardowej, albo minister Cichocki. I tylko to
jest jedyny moment, kiedy kojarzĊ krótką moją przynajmniej rozmowĊ chyba raczej
z ministrem Cichockim na temat ustawy hazardowej.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Kiedy?
Pan Tomasz Arabski:
Ostatnie dni wrzeĞnia, gdzieĞ 21, 22, ostatnia dekada wrzeĞnia.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
16 wrzeĞnia – spotkanie z panem ministrem KamiĔskim powtórne. Czy pan
umawiaá to spotkanie?
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Pan Tomasz Arabski:
Nie wykluczam, ale nie wydaje mi siĊ.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy miĊdzy...?
Pan Tomasz Arabski:
DuĪo bardziej jest prawdopodobne, Īe 14, bo trochĊ bardziej rozumiem kontekst
14 sierpnia. Natomiast tego spotkania w ogóle nie kojarzĊ.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Nie kojarzy pan spotkania, kiedy minister KamiĔski zabiegaá o to, Īeby wyjaĞniü
panu premierowi, Īe jest podejrzenie przecieku, o tym spotkaniu mówiĊ, 16 wrzeĞnia?
Pan Tomasz Arabski:
Nawet nie wiem, o co zabiegaá i kiedy, panie poĞle.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czyli mogáo siĊ odbyü tak, Īe spotkanie odbywaáo siĊ bez pana wiedzy?
Pan Tomasz Arabski:
Mogáo, tak. Ale jeĞli jest zapisane w kalendarzu, to nie jest jakaĞ informacja, która
nie mogáa do mnie dotrzeü, tak, znaczy nie mogáem jej mieü.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy jest taka moĪliwoĞü, Īe pan premier ma spotkanie, o którym pan nie wie,
w kancelarii premiera, oczywiĞcie mówiĊ?
Pan Tomasz Arabski:
OczywiĞcie, Īe jest.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Jest.
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Pan Tomasz Arabski:
Tak.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
W tej turze dziĊkujĊ.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
ProszĊ, pan poseá Urbaniak.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Panie ministrze, pan wybaczy, ale juĪ prawie dzisiaj gáosu nie mam, a wiĊkszoĞü
rzeczy juĪ siĊ dowiedziaáem z pytaĔ, z pana odpowiedzi na pytania koleĪanki
i kolegów. DziĊkujĊ.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
ProszĊ, pani poseá Beata Kempa.
Poseá Beata Kempa:
Panie ministrze, czy na pana polecenie pani Monika Rolnik i pan Rafaá Wosik
záoĪyli pismo, wyjaĞnienia dotyczące trybu procedowania nad przygotowaniem pism
ministra finansów z 30 czerwca 2009 r. oraz z 2 wrzeĞnia 2009 r.? Czy wpáynĊáy do
pana takie pisma?
Pan Tomasz Arabski:
Przepraszam, moĪe pani powtórzyü jeszcze raz pytanie, w szczególnoĞci daty?
Poseá Beata Kempa:
Czy wpáynĊáy, czy wydaá pan polecenie, aby pani Monika Rolnik i pan Rafaá
Wosik, to są osoby z Ministerstwa Sportu i Turystyki...
Pan Tomasz Arabski:
Tak, tak, oczywiĞcie, kojarzĊ.
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Poseá Beata Kempa:
...czy wpáynĊáy, czy záoĪyli do pana pisma, których pan Īądaá, w sprawie pisma
ministra finansów, przepraszam, pisma ministra sportu z dnia 30 czerwca 2009 r. oraz
z dnia 2 wrzeĞnia 2009 r.?
Pan Tomasz Arabski:
MuszĊ byü bardzo precyzyjny. Nie kojarzĊ pisma ministra sportu z 2 wrzeĞnia
2009 r., nawet nie jestem pewien, czy miaáem okazjĊ zapoznawaü siĊ z pismem
ministra sportu z czerwca. TeĪ nie sądzĊ.
Mówi pani o pismach, które byáy adresowane do kancelarii premiera?
Przepraszam, Īe dopytujĊ, ale...
Poseá Beata Kempa:
Nie.
Czy pani Monika Rolnik i Rafaá Wosik záoĪyli skierowanym do pana pismem
z dnia 6 paĨdziernika 2009 r., paĨdziernika, wyjaĞnienia dotyczące trybu
procedowania nad tą ustawą, m.in. wyjaĞnienia dotyczące pisma ministra spraw,
ministra, przepraszam, sportu do ministra finansów, pierwsze z dnia 30 czerwca,
a drugie z dnia 2 wrzeĞnia 2009 r.?
Pan Tomasz Arabski:
Pismo podpisane przez urzĊdników ministerstwa sportu, panią Rolnik i...
Poseá Beata Kempa:
I pana Wosika.
Pan Tomasz Arabski:
...pana Wosika, trafiáo do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast, wedle
mojej najlepszej wiedzy, nigdy nie oczekiwaáem od nich Īadnego pisma.
Poseá Beata Kempa:
Nie skáadaá pan takiego polecenia tym osobom?
Pan Tomasz Arabski:
Znaczy nie mogáem skáadaü poleceĔ pracownikom innego ministerstwa. Natomiast
oczywiĞcie w trybie kontroli czy nadzoru mogĊ, jeĞli jest kontrola, pewne rzeczy
kontrolowaü. Natomiast w takim, takiego trybu sobie nie przypominam. Nie sądzĊ,
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abym kiedykolwiek oczekiwaá jakichkolwiek wyjaĞnieĔ, abym Īądaá jakichkolwiek
wyjaĞnieĔ od dyrektorów ministerstwa.
Poseá Beata Kempa:
Ale takie pismo wpáynĊáo?
Pan Tomasz Arabski:
Takie pismo wpáynĊáo, tak.
Poseá Beata Kempa:
Uhm.
A proszĊ pana, czy pan Drzewiecki dostarczyá Īądaną pisemną informacjĊ, o której
mówiliĞmy podczas poprzedniej tury przesáuchania?
Pan Tomasz Arabski:
O ile pamiĊtam, odpisaá rzeczywiĞcie, po kilku dniach.
Poseá Beata Kempa:
Odpisaá.
Czy pan przedstawiaá to pismo panu premierowi?
Pan Tomasz Arabski:
Nie.
Poseá Beata Kempa:
To co z tym pismem siĊ staáo?
Pan Tomasz Arabski:
To pismo jest w kancelarii. Poinformowaáem, o ile dobrze pamiĊtam, premiera, Īe
pismo przyszáo. Przyjąá to do akceptującej wiadomoĞci.
Poseá Beata Kempa:
I nie zapoznaá siĊ z tym pismem, z tymi wyjaĞnieniami pana Drzewieckiego?
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Pan Tomasz Arabski:
Pani poseá, muszĊ byü bardzo precyzyjny. Pan premier nie oczekiwaá... oczekiwaá,
Īe takie pismo z wyjaĞnieniami przyjdzie, natomiast w momencie, kiedy
informowaáem go – nie pamiĊtam kiedy, znaczy wydaje mi siĊ, Īe moĪe nie tego
samego dnia, ale podczas któregoĞ ze spotkaĔ – Īe przyszáo m.in. oczekiwane pismo
z ministerstwa sportu, które w jakiĞ sposób, znaczy nawet juĪ nie táumaczyáem jaki,
jaka jest chyba zawartoĞü, powiedziaá, zaakceptowaá ten fakt.
Poseá Beata Kempa:
Panie ministrze, bo tak naprawdĊ pan monitowaá ministra sportu na polecenie pana
premiera?
Pan Tomasz Arabski:
Tak, tak, oczywiĞcie.
Poseá Beata Kempa:
I rozumiem, Īe pan premier tego pisma nie czytaá?
Panie ministrze...
Pan Tomasz Arabski:
Pani... no, bĊdĊ staraá siĊ odpowiedzieü na pani pytanie, które zabrzmiaáo:
I rozumiem, Īe pan premier tego pisma nie czytaá? Tak dokáadnie jest. Pan premier
bardzo czĊsto, kiedy spotyka siĊ z ministrami czy spotyka siĊ z osobami
zaangaĪowanymi w jakieĞ projekty, kiedy otrzymuje od nich jakąĞ wiedzĊ, to nie jest
nic zaskakującego, prosi, aby póĨniej, do ewentualnego póĨniejszego wykorzystania
przesáaü mu te wyjaĞnienia czy odpowiedzi pisemnie. Ja takich przypadków mam...
Poseá Beata Kempa:
Tak, ale ja pytam o tą konkretną sytuacjĊ, panie ministrze.
Pan Tomasz Arabski:
...kilka miesiĊcznie.
Poseá Beata Kempa:
Wiem, pan premier jest zajĊty, ma duĪo spraw, ma, są urzĊdnicy, którzy te pisma...
Natomiast to pismo byáo doĞü waĪne, bo premier prosiá o monitowanie pana
Drzewieckiego. Pan to polecenie wykonaá.
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Pan Tomasz Arabski:
Pan premier zapytaá, czy to pismo przyszáo. Nawet nie...
Poseá Beata Kempa:
Tak, to jest waĪne.
Przepraszam, ale pan Urbaniak przeszkadza.
MoĪemy dalej rozmawiaü.
Przewodniczący:
Pani poseá, proszĊ bez tych uwag, proszĊ siĊ skupiü na pytaniach do Ğwiadka.
Poseá Beata Kempa:
No, chcĊ siĊ skupiü.
Pan Tomasz Arabski:
Znaczy wydaje mi siĊ, Īe juĪ precyzyjnie odpowiadaáem. Wydaje mi siĊ, Īe juĪ
precyzyjnie odpowiadaáem na to pytanie i chyba nie mam juĪ nic wiĊcej do
powiedzenia.
Poseá Beata Kempa:
To w takim razie jaka byáa reakcja na paĔski przekaz, co jest w tym piĞmie, jaka
byáa reakcja pana premiera?
Pan Tomasz Arabski:
Nie przypominam sobie, ĪebyĞmy w ogóle rozmawiali wiĊcej niĪ uáamek sekundy:
Panie premierze, pismo, na które pan czekaá z ministerstwa sportu, przyszáo. Dobrze.
Poseá Beata Kempa:
I koniec?
Pan Tomasz Arabski:
W ogóle... i koniec. Znaczy nie byáo, znaczy muszĊ pani powiedzieü, Īe ja nawet
dokáadnie jest jestem okreĞliü, nie jestem w stanie okreĞliü, kiedy to pismo przyszáo,
kiedy o tym informowaáem premiera, czy byáo to jakieĞ szczególne spotkanie, czy
raczej powiedziaáem mu to podczas jednego ze spotkaĔ: i przy okazji pismo
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z ministerstwa sportu, na które pan premier czekaá, przyszáo. ProszĊ zrozumieü, dzisiaj
nadajemy temu pismu tak duĪą rangĊ, bo trwa Komisja ĝledcza po publikacjach
1 paĨdziernika w „Rzeczpospolitej”. PrzecieĪ to pismo dotyczyáo, no, zwykáego
procesu legislacyjnego, znaczy doĞü banalnej sytuacji i naprawdĊ nie zauwaĪyáem,
Īeby premier w jakiĞ wyjątkowy sposób oczekiwaá na wyjątkowe wyjaĞnienia.
Poseá Beata Kempa:
Dobrze.
Pan Tomasz Arabski:
Raz zostaáem zapytany chyba przez premiera, czy przyszáo pismo z ministerstwa
sportu. Powiedziaáem, Īe nie i koniec.
Poseá Beata Kempa:
WiĊc interesowaá siĊ pan premier tym pismem i tą odpowiedzią.
A kiedy ono nadeszáo, w jakiej dacie, czy pan pamiĊta, panie ministrze?
Pan Tomasz Arabski:
Nie. Kilka dni po tym, jak wysáaáem pismo moje, tak myĞlĊ. Nie pamiĊtam kiedy.
Na pewno byáy to ostatnie dni wrzeĞnia, koĔcówka wrzeĞnia.
Poseá Beata Kempa:
Uhm.
Panie ministrze, a jaką rolĊ odgrywaá pan podczas dyskusji nad zaáoĪeniami nowej
ustawy hazardowej? MówiĊ tutaj o spotkaniu w gabinecie pana prezesa Rady
Ministrów w dniu 29 wrzeĞnia 2009 r.? Tam byá pan prezes Rady Ministrów, prezes
RCL, pan minister Michaá Boni, pan minister Jacek Kapica i pan minister Jacek
Cichocki. KoĔcówka wrzeĞnia 2009. Jaka byáa pana rola w tym spotkaniu?
Pan Tomasz Arabski:
Chyba 29 wrzeĞnia 2009. Moja rola wynikaáa z mojej funkcji i z mojego, nie
wiem, jak nazwaü, znaczy oczywista byáa. Po prostu zostaáem zaproszony na to
spotkanie, by, poniewaĪ premier chce bezpoĞrednio nadzorowaü i przygotowaü ustawĊ
dotyczącą gier losowych i zakáadów wzajemnych. Przyszedáem na to spotkanie, aby
uczestniczyü w debacie, kiedy bĊdą jakieĞ wnioski. Biorąc pod uwagĊ, Īe premier sam
chce nadzorowaü ten proces, ja jako szef jego kancelarii w sposób oczywisty byáem
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tam po to, Īeby m.in. oprócz dyskusji, takĪe w sytuacji, kiedy bĊdĊ potrzebny, mając
peáną wiedzĊ, w którą stronĊ projekt idzie, bym wspieraá ten proces i nie uĪywając
sáowa: nadzorowaá, ale poniewaĪ byáo to robione w sposób szybki i zdecydowany,
i czĊĞü prac prowadzona byáa w kancelarii, bym wspieraá te prace i pomagaá, by one
száy szybko. To jest nic nadzwyczajnego. Co tydzieĔ biorĊ, uczestniczĊ w spotkaniach
dotyczących procesów legislacji na etapie, kiedy materiaáy gotowe po komitecie
staáym Rady Ministrów są proponowane, aby wchodziáy na posiedzenia Rady
Ministrów. I toczymy tam dyskusje na temat poszczególnych ustaw, rozporządzeĔ,
zapisów.
Poseá Beata Kempa:
Mhm. Panie ministrze...
Pan Tomasz Arabski:
Taka moja...
Poseá Beata Kempa:
...a skąd pan miaá tą peáną wiedzĊ, jak ta ustawa ma to... ma wyglądaü? Przed
chwilą pan tak powiedziaá: Mając peáną wiedzĊ o tym, jak ta ustawa ma wyglądaü.
Pan Tomasz Arabski:
Mając peáną wiedzĊ, no, przecieĪ...
Poseá Beata Kempa:
Tak, tak, Īe to jest oczywiste, Īe ja uczestniczyáem, poniewaĪ mając peáną wiedzĊ
o tym, jak ta ustawa ma wyglądaü...
Pan Tomasz Arabski:
Nie. ĩeby mając peáną wiedzĊ, jakie są nasze ustalenia w czasie takiej dyskusji,
Īebym póĨniej dbaá o to, by wspieraü proces realizowania tych rzeczy. Ja nie
mówiáem, Īe ja miaáem peáną wiedzĊ, co siĊ wydarzy 29 wrzeĞnia. Ja tylko mówiáem
o tym, Īe jeĞli uczestniczĊ w spotkaniu 29 wrzeĞnia, 8 paĨdziernika, nie pamiĊtam,
24 czy 26 paĨdziernika, to po to, bym braá udziaá, braá udziaá w dyskusji, póĨniej
pamiĊtaá o konkluzjach, ĪebyĞmy mogli weryfikowaü spojrzenie na pewne sprawy,
pewne projekty. To byáa, to byá projekt bardzo radykalny i wymagaá szybkiej pracy
w peánej dyscyplinie.
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Poseá Beata Kempa:
A czy przed 29 wrzeĞnia pan z kimĞ rozmawiaá na temat nowego projektu albo
ktoĞ z panem rozmawiaá na temat nowego projektu? Przed tym spotkaniem z panem
Berkiem, Bonim, Kapicą, Cichockim i z panem prezesem?
Pan Tomasz Arabski:
O ile pamiĊtam, juĪ o tym mówiáem, Īe kilka dni przed, myĞlĊ, Īe to byáo kilka dni
przed tym spotkaniem, rozmawiaáem krótko na ten temat z ministrem Cichockim.
Poseá Beata Kempa:
I on panu przekazaá kwestiĊ tych radykalnych zaáoĪeĔ do ustawy, tak?
Pan Tomasz Arabski:
Nie, nie mówiá o Īadnych szczegóáach. Natomiast, Īebym byá precyzyjny, o ile
dobrze pamiĊtam tĊ rozmowĊ, wspomniaá, Īe premier postanowiá... OK... wspomniaá,
Īe premier postanowiá, dokáadnie rzecz biorąc, chyba wyglądaáo to w ten sposób, Īe
premier poprosiá go, aby wspará proces legislacyjny, który prowadziá wiceminister
Kapica i wspomniaá: Chyba bĊdziemy robiü nową, nową ustawĊ w najbliĪszych
dniach. To siĊ przygotuj.
MoĪe w ten sposób. Niestety nie jestem w stanie dokáadnie zacytowaü mojej
rozmowy z nim, bo jej nie pamiĊtam. Natomiast krótko rozmawialiĞmy na, na ten
temat. Poinformowaá mnie, Īe premier ma taką intencjĊ i ĪebyĞmy byli na to
przygotowani. Jestem szefem kancelarii premiera, dlatego byáo to najzupeániej
naturalne.
Poseá Beata Kempa:
OczywiĞcie. A przez kogo pan zostaá poproszony? Przez pana premiera? O udziaá
w tym spotkaniu 29 wrzeĞnia?
Pan Tomasz Arabski:
Nie. NaprawdĊ nie jestem w stanie sobie przypomnieü, w jaki sposób zostaáem
poproszony na spotkanie do premiera w sytuacji, kiedy na spotkania do premiera, no,
zdarza siĊ, Īe, Īe przychodzĊ wielokrotnie w ciągu dnia.
Poseá Beata Kempa:
Mhm.
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Pan Tomasz Arabski:
Jest telefon: Jest juĪ spotkanie. ProszĊ przyjĞü.
Poseá Beata Kempa:
Czyli byü moĪe otrzymaá pan po prostu takie polecenie, taką proĞbĊ, Īeby pan
przyszedá na spotkanie, tak? Z sekretariatu pana premiera? Nie potrafi pan sobie
przypomnieü, kto zainicjowaá to spotkanie? Kto zaprosiá pana na to spotkanie?
Pan Tomasz Arabski:
Nie, nie jestem w stanie, naprawdĊ, przypomnieü sobie, kto mnie zaprosiá na, na
spotkanie. Znaczy, nie, naprawdĊ, no.
Poseá Beata Kempa:
Dobrze. A czy zabieraá pan w ogóle podczas tego spotkania gáos?
Pan Tomasz Arabski:
Kilkakrotnie.
Poseá Beata Kempa:
A w jakiej materii?
Pan Tomasz Arabski:
Przede wszystkim dyskutowaliĞmy o – to byáo pierwsze spotkanie, chyba
spotkanie 8 paĨdziernika byáo bardziej juĪ konkludywne – dyskutowaliĞmy
o podstawowych zaáoĪeniach, co miaáaby robiü ta ustawa, zwáaszcza w kontekĞcie
ograniczenia rozwoju tego hazardu, który okreĞlany jest hazardem na automatach
o maáej, o maáych wygranych, który jednak jest hazardem bardzo uzaleĪniającym,
a równoczeĞnie mogą tam siĊ pojawiaü zjawiska, no, natury kryminalnej, tak, czyli
wbrew, wbrew temu, co siĊ sądzi, Īe to są automaty o maáych wygranych, są to
automaty o duĪych wygranych. I byáa dyskusja analityczna. Ja zabieraáem gáos. Nie
jestem w stanie dokáadnie powiedzieü, nie jestem w stanie powiedzieü dokáadnie, na
jaki temat. Jedna rzecz byáa kluczowa, tylko nie wiem, czy to byáo na tym spotkaniu
czy na nastĊpnym. Dáugo dyskutowaliĞmy na temat tego, jeĞli ograniczamy hazard na,
za, za pomocą automatów o maáych wygranych, to czy jesteĞmy w stanie to zrobiü
w ustawie w ten sposób, Īe bĊdzie bardzo krótkie vacatio legis, czy musimy czekaü na
wygaszanie tych zezwoleĔ, które w zaleĪnoĞci od tego, kiedy byáy wydane, są od roku
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do 5, bodajĪe do 5 czy 6, 6 lat. WiĊc... I tutaj pamiĊtam, Īe zabieraáem gáos, Īeby
staraü siĊ tak przygotowaü te zapisy ustawowe, aby nie byáo wątpliwoĞci, Īe ta ustawa
jest zgodna z konstytucją, Īeby nie byáo zagroĪenia, Īe ta ustawa bĊdzie...
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Pan Tomasz Arabski:
...skierowana do Trybunaáu Konstytucyjnego.
Poseá Beata Kempa:
Jeszcze jedno, ostatnie pytanie, panie przewodniczący, w tej turze.
Przewodniczący:
Tak, proszĊ. JeĪeli ostatnie, to proszĊ.
Poseá Beata Kempa:
Tak. W tej turze.
A czy wiedziaá pan, dlaczego pan premier nakazaá...
Przewodniczący:
W tej turze, o.
Poseá Beata Kempa:
...pilne, pilne pisanie na...
Tak, oczywiĞcie, Īe w tej turze, panie przewodniczący.
Przewodniczący:
Przepraszam. To moĪe jednak, poniewaĪ...
Poseá Beata Kempa:
Dlatego ja prosiáam, Īeby pan rozwaĪyá moĪliwoĞü wobec tego...
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Przewodniczący:
Przepraszam, przepraszam, pani poseá. PoniewaĪ juĪ ponad 15 minut pani zadaje
pytania, to ja proszĊ, Īeby jednak w nastĊpnej turze pani nastĊpne pytania zadaáa,
a teraz proszĊ przekazaü gáos panu posáowi Wassermannowi.
ProszĊ, panie poĞle.
Poseá Zbigniew Wassermann:
BĊdĊ kontynuowaá. Panie ministrze, jaki byá powód tego, Īe odstąpiono od
kontynuowania prac nad ustawą, nad którą prace trwaáy juĪ przez 1,5 roku
i przystąpiono do pisania nowej ustawy? Pan mówiá o nowych instytucjach czy teĪ
o nowych pomysáach. Ale jaki byá powód, Īe odstąpiono od tej dotychczasowej,
a przystąpiono do nowej?
Pan Tomasz Arabski:
Panie poĞle, wydaje mi siĊ, Īe o powody, dla których premier podjąá taką decyzjĊ,
musi pan pytaü pana premiera, poniewaĪ w dniu, w którym rozmawialiĞmy, nie byáo
dyskusji na temat powodów. Dyskusja na temat powodów byáa bardzo ograniczona.
Byáa krótka dyskusja na temat obecnych prac. Ja nie uczestniczyáem we wszystkich
spotkaniach wczeĞniej. Wprost przeciwnie. Dzisiejsza nasza wiedza jest zupeánie inna
niĪ, niĪ wiedza wtedy. Nie umiem panu inaczej odpowiedzieü, jak w ten sposób, Īe
powody, jakie premier miaá, są oczywiste, a dla nas są doĞü, doĞü jasne, zwáaszcza
w kontekĞcie tego, co siĊ wydarzyáo po 1 paĨdziernika.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy wie pan, jakie byáo uzasadnienie udziaáu w pracach ministra Cichockiego?
Pan Tomasz Arabski:
Minister Cichocki byá poproszony przez premiera, by wspará, chyba uĪyá takiego
sáowa, juĪ o tym odpowiadaáem, w którymĞ momencie, by wspará ministra KapicĊ
w jego pracy, tak. To sam powiedziaá mi to minister Cichocki gdzieĞ w drugiej
poáowie wrzeĞnia, no, mówiĊ, pod koniec wrzeĞnia, no.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ale na czym to wsparcie miaáoby polegaü?
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Pan Tomasz Arabski:
Nie opowiadaá mi.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy wczeĞniej byáy takie sytuacje, Īe w pracach nad, zespoáów, które pracowaáy
nad pisaniem ustawy, braá udziaá sekretarz Kolegium do Spraw SáuĪb Specjalnych?
Pan Tomasz Arabski:
Sek... Wydaje mi siĊ, Īe kilkakrotnie przy róĪnych projektach sekretarz Kolegium
do Spraw SáuĪb Specjalnych byá zapraszany i braá udziaá w dyskusji. Nie jest to dla
mnie niczym zaskakującym, chociaĪ nie jest to zjawisko codzienne.
Poseá Zbigniew Wassermann:
O jakim charakterze, o jakich ustawach pan mówi?
Pan Tomasz Arabski:
Nie jestem w tej chwili w stanie przypomnieü sobie, ale na pewno kilkakrotnie
minister Cichocki braá udziaá w, w debatach, a takĪe wspieraá proces legislacyjny.
OczywiĞcie jasne jest, Īe w ustawach, które dotyczą zakresu prac sáuĪb, które są
nadzorowane przez premiera za poĞrednictwem Cichoc... ministra Cichockiego, ale
takĪe w kilku innych sprawach, zwáaszcza jeĞli mamy, mieliĞmy konteksty związane
z prywatyzacją, z przygotowaniem jakichĞ aktów prawnych dotyczących... No,
naprawdĊ nie jestem w tej chwili teraz w stanie precyzyjnie podaü tych informacji, ale
kilkakrotnie minister Cichocki braá udziaá w róĪnego rodzaju dyskusjach z premierem,
w których i ja uczestniczyáem, na róĪne tematy.
Poseá Zbigniew Wassermann:
A jak doszáo do zaproszenia pana na spotkanie, o którym pan juĪ tu sygnalizowaá,
8 paĨdziernika, teĪ, jak rozumiem, poĞwiĊcone temu samemu problemowi?
Pan Tomasz Arabski:
Panie poĞle, kiedy uczestniczyáem, od momentu, jak uczestniczyáem w tych
pracach – co zasygnalizowaá mi wczeĞniej minister Cichocki, Īe najprawdopodobniej
bĊdĊ musiaá – to póĨniej w sposób naturalny chodziáem na te spotkania i braáem
w nich udziaá, byáem czĊĞcią. Znaczy, kto mnie zaprosiá? To ja póĨniej zapraszaáem,
mówiĊ nie w sensie dosáownym, ale ja zapraszaáem, organizowaáem te spotkania,
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w sensie szef kancelarii, niekoniecznie ja akurat dzwoniáem czy wydawaáem
polecenie: Tego dnia bądĨcie. Tak?
Poseá Zbigniew Wassermann:
To znaczy, Īe pan otrzymaá jakieĞ zadania do wykonania w związku z pracą tego
zespoáu? I z tego, co pan mówi, byáy to zadania o charakterze organizatorskim czy teĪ…?
Pan Tomasz Arabski:
Nie, niekoniecznie.
Poseá Zbigniew Wassermann:
ProszĊ coĞ wiĊcej na temat tego spotkania, paĔskiej roli, decyzji, jakie byáy
podejmowane, skáadu, kto w nich uczestniczyá czy wypowiedzi premiera…
Pan Tomasz Arabski:
Panie poĞle, byáy to spotkania, które dotyczyáy prac nad nowelizacją ustawy
o grach losowych i zakáadach wzajemnych. SpotykaliĞmy siĊ w gronie, które,
w którym siĊ spotykaliĞmy. I mam wraĪenie, mogĊ siĊ myliü, ale mam wraĪenie, Īe
nie byáy to prace, na temat których Komisja ĝledcza prowadzi swoje Ğledztwo.
PrzecieĪ to są prace, które odbywaáy siĊ w paĨdzierniku. I fakt mojego w nich
uczestnictwa nie jest niczym zaskakującym w sytuacji, kiedy premier chciaá, aby te
prace odbywaáy siĊ sprawnie, szybko, kiedy chciaá, abym wczeĞniej niĪ zazwyczaj
uczestniczyá w procesie legislacyjnym.
Ja zwrócĊ panu uwagĊ, jeĞli pan pozwoli jeszcze, nie chcĊ panu uwagi zwracaü,
ale zdarzaáo siĊ, Īe jako szef kancelarii takĪe prowadziáem prace legislacyjne. Jest
kilka ustaw przyjĊtych przez ten Sejm, które byáy procedowane przeze mnie jako szefa
kancelarii, w tym ustawa o sáuĪbie cywilnej, ustawa o pracownikach samorządowych,
nowelizacja ustawy o nieruchomoĞciach Skarbu PaĔstwa oraz ustawa zmieniająca
prawo zamówieĔ publicznych.
Nawiasem mówiąc, ustawa, z której jestem wyjątkowo dumny. Bo ta zmiana
polegaáa na jednym zdaniu, a byáa bardzo waĪna. Bo byáo to w 2008 r., kiedy
pojechaliĞmy z premierem do Afganistanu. Byáa sytuacja, kiedy podczas spotkania
z Īoánierzami Īoánierze opowiadali mu o modelowym nierozwiązanym od lat
problemie, polegającym na tym, Īe jeĞli jest, są na misjach czy w Iraku, czy
w Afganistanie, to procedury wspierania lokalnych spoáecznoĞci przy budowie
infrastruktury, studni czy, czy dróg, czy szkóá, czy remontach są tak trudne, poniewaĪ
obowiązuje prawo dotyczące zamówieĔ publicznych, które nijak siĊ ma do
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rzeczywistoĞci afgaĔskiej. W Afganistanie maáa wspólnota w wiosce nie ma urzĊdu
gminy i biuletynu informacji publicznej i przetargi tam nie są moĪliwe do
wykonywania.
To byáy tego typu problemy. I premier jednym zdaniem poleciá, abym pamiĊtaá, Īe
jak wrócimy, Īeby jak najszybciej przeprowadziü zmiany w tym fragmencie, by, jeĞli
jedzie nasz kontyngent za granicĊ, byá w stanie takie zadania realizowaü.
WiĊc fakt mojej obecnoĞci na tych spotkaniach w paĨdzierniku nie jest niczym
zaskakującym.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Wcale mnie to nie zaskakuje. Ja nie mówiáem, Īe mnie zaskakuje, tylko pytaáem
o paĔską rolĊ, o udziaá innych uczestników i postĊpie prac i co byáo poruszane. Ja
wiem, Īe pora jest taka, Īe nie powinniĞmy juĪ o tych rzeczach rozmawiaü, ale…
Pan Tomasz Arabski:
Nie, moĪemy. Ja nie mam, nie mam z tym Īadnego káopotu.
Poseá Zbigniew Wassermann:
MoĪemy wszystko.
Pan Tomasz Arabski:
Tylko, przepraszam, no.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Za to czĊsto sáyszĊ ziewanie z prawej strony. MoĪe rzeczywiĞcie to jest teĪ jakaĞ
forma komunik…
Przewodniczący:
Panie poĞle, proszĊ jednak sobie poprawiü sáuch, bo nikt z nas nie ziewa.
Poseá Zbigniew Wassermann:
ProszĊ Ğwiadka, proszĊ powiedzieü mi, czy pan 14 wrzeĞnia 2009 r. w godzinach
wieczornych uczestniczyá w spotkaniu pana premiera z ministrem Drzewieckim?
14 wrzeĞnia.
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Pan Tomasz Arabski:
Nie mam wiedzy, Īeby takie spotkanie siĊ odbyáo. Nie kojarzĊ. JeĞli siĊ odbyáo,
nie przypominam sobie, Īebym w nim uczestniczyá 14 wrzeĞnia.
Poseá Zbigniew Wassermann:
MoĪe byü pomyáka. 19 rzeczywiĞcie, tak? 19, nie, 14 wrzeĞnia.
Poseá Beata Kempa:
14 wrzeĞnia.
Poseá Zbigniew Wassermann:
14 wrzeĞnia, tak, tak. No, niestety pora jest taka, Īe juĪ są pewne problemy.
Pan Tomasz Arabski:
Czy uczestniczyáem, czy uczestniczyáem…
Poseá Zbigniew Wassermann:
W spotkaniu, w spotkaniu pana premiera z ministrem sportu Drzewieckim. To
wieczorem miaáo siĊ to spotkanie odbywaü. Nie, nie przypomina pan sobie tego?
Pan Tomasz Arabski:
W ogóle nie kojarzĊ. To znaczy mówimy o tym spotkaniu, o którym ciągle
mówimy? Czy jakieĞ inne spotkanie byáo? Bo… Znaczy ja nawet nie wiem, nie jestem
w stanie w ogóle…
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy pan sobie przypomina takie…?
Pan Tomasz Arabski:
Nie przypominam sobie takiego spotkania ani nie sądzĊ w związku z tym, Īebym
w nim uczestniczyá.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy po 30 czerwca, czyli po tej sytuacji sporządzenia przez ministra
Drzewieckiego pisma odwoáującego dopáaty, pan siĊ kontaktowaá z ministrem
Drzewieckim?
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Pan Tomasz Arabski:
Po 30 czerwca?
Poseá Zbigniew Wassermann:
Po 30 czerwca.
Pan Tomasz Arabski:
Na pewno wielokrotnie siĊ kontaktowaáem z ministrem Drzewieckim.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy jakieĞ polecenia od pana premiera panu ministrowi Drzewieckiemu pan
przekazywaá?
Pan Tomasz Arabski:
Rozumiem, Īe pyta pan w kontekĞcie przedmiotu badania Komisji ĝledczej, tak?
Czy, czy w ogóle?
Poseá Zbigniew Wassermann:
Nie, nie, gáównie w przedmiocie prac komisji, a 30 czerwca jest taką datą znaczącą
dla prac komisji.
Pan Tomasz Arabski:
Nie przypominam sobie, Īebym jakiekolwiek zalecenia premiera przekazywaá
ministrowi Drzewieckiemu w tej sprawie 30 czerwca czy póĨniej, nie przypominam
sobie. Ja na posiedzeniach Rady Ministrów siedzĊ, siedziaáem bezpoĞrednio przy
ministrze Drzewieckim, wiĊc praktycznie kontaktowaáem siĊ z nim co tydzieĔ.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ooo, ooo…
Pan Tomasz Arabski:
W kaĪdy wtorek zresztą.
Poseá Zbigniew Wassermann:
To w takim razie dziĊkujĊ.
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Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
ProszĊ, pan przewodniczący Aráukowicz.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Panie ministrze, czy wie pan, co pan premier robiá 19, w ten dzieĔ, kiedy spotkaá siĊ z
ministrem Drzewieckim? Powiedziaá pan, Īe na drugi dzieĔ pan premier wyla…, nie…
Pan Tomasz Arabski:
Pan premier wylatywaá – to pamiĊtam ten dzieĔ, bo ja na urlop jechaáem – pan
premier wylatywaá do Afganistanu, 14 po poáudniu zakáadam, bo 15…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Po spotkaniu z ministrem KamiĔskim.
Pan Tomasz Arabski:
Tak.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
I kiedy wróciá?
Pan Tomasz Arabski:
Z Afganistanu?
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Tak. W ten sam dzieĔ. To chyba byá taki…
Pan Tomasz Arabski:
Nie, do Afganistanu trochĊ siĊ leci tam. Znaczy przede wszystkim nie mam
pojĊcia, kiedy wróciá, poniewaĪ byáem na urlopie.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
MoĪe inaczej. Nie, nie, zmierzamy nie w tą stronĊ.
Ja chciaáem zapytaü, czy przed tym 19 sygnalizowaá panu wczeĞniej koniecznoĞü
spotkania siĊ z ministrem Drzewieckim?
- 392 -

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

Pan Tomasz Arabski:
Przed 19 wrzeĞnia, kiedy…?
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Tak. Kiedy pan siĊ dowiedziaá, Īe zamierza spotkaü siĊ z ministrem Drzewieckim?
19 sierpnia.
Przychodzi pan minister KamiĔski…
Pan Tomasz Arabski:
Ja rozumiem, rozumiem, rozumiem, rozumiem. Rozumiem, panie poĞle…
14 sierpnia…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Przychodzi… tak.
Pan Tomasz Arabski:
…byá pierwszym dniem mojego urlopu. I nie mogáem pojechaü na urlop…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Rozumiem.
Pan Tomasz Arabski:
…bo miaáem jeszcze jakieĞ rzeczy w kancelarii do, do zaáatwienia, w tym
pamiĊtam jedną wizytĊ. Musiaáem przyjąü wizytĊ zagraniczną. I nawet nie pamiĊtam,
czy tego dnia minąáem siĊ w drzwiach z premierem czy nie…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Rozumiem.
Pan Tomasz Arabski:
Byü moĪe widziaáem go na uáamek sekundy. Nie jestem w stanie… Wiem, Īe
zaleĪaáo mi, Īebym wyjechaá doĞü szybko, bo to juĪ byá mój pierwszy dzieĔ urlopu.
Wiem, Īe… Znaczy nawet nie jestem w stanie sobie przypomnieü, czy udaáo mi siĊ
wyjechaü, zanim pan premier poleciaá do Afganistanu, czy dopiero po nim. Tak
miaáem wraĪenie, Īe on miaá dosyü gĊsty kalendarz tuĪ przed odlotem, tak, tak mi siĊ
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wydaje. A ja miaáem teĪ dosyü gĊsty kalendarz, który chciaáem szybko zrobiü.
I wróciáem do kancelarii 27 sierpnia.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Jasne.
Przyznam siĊ…
Pan Tomasz Arabski:
Ja przepraszam…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
…ja zapomniaáem o pana urlopie i w związku z tym mam jeszcze tylko jedno
pytanie, dwa pytania. Czy miĊdzy 27, jak pan wróciá z tego urlopu, a 1 paĨdziernika
dostaá pan wiedzĊ jakąkolwiek od pana premiera bądĨ kogokolwiek z pracowników
kancelarii, Īe pan premier w sposób szczególny zainteresowaá siĊ ustawą hazardową?
Czy wiedziaá pan o tym, Īe pan premier sprawdza, Īąda wyjaĞnieĔ itd.?
Pan Tomasz Arabski:
No, w momencie, kiedy byáem pytany o to, czy pismo do ministra Drzewie…
znaczy pisma ministra Drzewieckiego przyszáy jakieĞ…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Ale to byá koniec wrzeĞnia…
Pan Tomasz Arabski:
To byá koniec wrzeĞnia. Znaczy, nie wiem, jestem pewien, Īe byáo po 20 wrzeĞnia.
Natomiast wczeĞniej nie miaáem Īadnej wiedzy. I to nie dlatego, Īe nikt mi o niej
nie mówiá. Ale po prostu nie, nie kojarzĊ w ogóle jakichkolwiek zdarzeĔ czy rozmów,
które by utkwiáy mi w pamiĊci…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Rozumiem.
Pan Tomasz Arabski:
…które by w jakikolwiek sposób mówiáy, Īe, Īe kwestia ustawy hazardowej jest
pod szczególnym nadzorem premiera. Nawet siĊ zdziwiáem, czytając kalendarium, Īe,
Īe to byáo 26 sierpnia chyba, 26 sierpnia.
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
Tak.
Pan Tomasz Arabski:
Ale póĨniej sobie uĞwiadomiáem, Īe, no, tak, byáem na urlopie i nie znam Īadnego
kontekstu…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy treĞü notatek sporządzonych przez ministra KapicĊ znaá pan wczeĞniej, czy
dopiero po wybuchu afery hazardowej? MówiĊ o notatkach z 27 sierpnia, z 14
wrzeĞnia…
Pan Tomasz Arabski:
O ile pamiĊü mnie nie myli, to notatkĊ ministra Kapicy otrzymaáem gdzieĞ pod
koniec wrzeĞnia teĪ, tak. To byáa jawna notatka. Otrzymaáem tĊ notatkĊ. MyĞlĊ, Īe
przesáaá mi ją minister Cichocki.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Pan poprosiá o to?
Pan Tomasz Arabski:
O ile pamiĊtam, to chyba wynikaáo z tej naszej rozmowy dotyczącej tego, Īe
bĊdziemy chyba w najbliĪszych dniach pracowaü nad nowym modelem ustawy
hazardowej…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czyli pan powziąá wiedzĊ przed 1 paĨdziernika, Īe, mówiącą o tym, Īe nadmierne
zainteresowanie wykazuje Chlebowski?
Pan Tomasz Arabski:
Nie pamiĊtam, czy w tej notatce byáy jakieĞ informacje na ten temat…
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Byáy.
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Pan Tomasz Arabski:
JeĞli tak, to, to moĪemy zakáadaü, Īe powziąáem taką wiedzĊ.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Jasne. JeĞli to pytanie, które teraz zadam, byáo, proszĊ od razu zanegowaü, bo
wychodziáem przed chwilą na chwilĊ. ProszĊ mi powiedzieü, czy pan wydawaá
polecenia po 1 paĨdziernika pracownikom ministerstwa sportu o stworzenie
jakichkolwiek notatek sáuĪbowych?
Pan Tomasz Arabski:
To pytanie juĪ byáo zadane przez panią poseá KempĊ. Jestem, znaczy, Ğwiadomy
tego, Īe zeznajĊ pod, pod przysiĊgą. Wydaje mi siĊ to absolutnie niemoĪliwe, wydaje
mi siĊ to absolutnie niemoĪliwe, Īeby pani Rolnik czy panu Wosikowi... Ja w ogóle
panią Rolnik lekko kojarzyáem, Īe jest dyrektorem generalnym w ministerstwie. Pan
Wosik w ogóle nie byá mi znany do momentu, jak, jak ten dokument trafiá, wiĊc nie
sądzĊ, Īebym im jakiekolwiek polecenia wydawaá osobiĞcie. Nie przypominam sobie
takiej sytuacji.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Czy jakiekolwiek sáuĪby informowaáy pana premiera przed 14 sierpnia o tym, Īe
dzieje siĊ coĞ záego wokóá ustawy hazardowej? Czy pan ma wiedzĊ?
Pan Tomasz Arabski:
Nie mam Īadnej wiedzy na ten temat.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
DziĊkujĊ.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
ProszĊ, pani poseá Kempa.
Poseá Beata Kempa:
Panie ministrze, czy byá pan obecny na meczu, meczu koszykówki – to byáo
otwarcie mistrzostw Europy we Wrocáawiu w dniu 7 wrzeĞnia 2009 r. – razem
z panem premierem?
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Pan Tomasz Arabski:
Otwarcie mistrzostw Europy w koszykówce?
Poseá Beata Kempa:
Mhm, we Wrocáawiu.
Pan Tomasz Arabski:
Nie byáem.
Poseá Beata Kempa:
Nie byá pan. A czy zazwyczaj z takich wizyt premiera, jak otwarcie takiego
waĪnego wydarzenia, jak mistrzostwa Europy, są zamieszczane zdjĊcia u was na
stronie kancelarii premiera? JakaĞ galeria, fotogaleria?
Pan Tomasz Arabski:
Mamy teraz nową stronĊ internetową i na tej stronie – tak. Na poprzedniej – nie
pamiĊtam. Poprzednia byáa trochĊ bardziej taka oficjalna i byáy jakieĞ zdjĊcia, ale to byáy
zdjĊcia bardzo, raczej chyba z kancelarii. Nie wiem, czy byáy zdjĊcia, jeĞli pani pyta, czy
wiem, czy byáy zdjĊcia zamieszczone z otwarcia mistrzostw Europy, nie zauwaĪyáem
takich zdjĊü, natomiast dzisiaj strona internetowa kancelarii premiera jest duĪo bardziej
interaktywna, jest duĪo bardziej multimedialna i bardzo duĪo informacji jest…
Poseá Beata Kempa:
Od kiedy jest ta nowa strona?
Pan Tomasz Arabski:
Oj, nie pamiĊtam, nie jestem w stanie pani powiedzieü.
Poseá Beata Kempa:
Mhm. Panie ministrze, byá pan uprzejmy zeznaü o dacie 14 wrzeĞnia, kiedy to
w godzinach wieczornych uczestniczyá pan na spotkaniu pana premiera Donalda
Tuska z ministrem sportu Mirosáawem Drzewieckim. Czy dobrze zrozumiaáam? Czy
pan nie uczestniczyá w tym spotkaniu?
Pan Tomasz Arabski:
Czy ja uczestniczyáem w spotkaniu 14….
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Poseá Beata Kempa:
Pan nie uczestniczyá w tym spotkaniu, tak pan zeznaá. OK.
Pan Tomasz Arabski:
Znaczy, zeznajĊ, Īe w ogóle nie kojarzĊ tego spotkania.
Poseá Beata Kempa:
Ale, panie ministrze, jasne….
Pan Tomasz Arabski:
Znaczy, nie wiem, czy ono byáo, czy nie.
Poseá Beata Kempa:
Nie kojarzy pan. A czy w tym samym dniu nie dostaá pan Īadnych dyspozycji, Īe
nastĊpnego dnia, 15 wrzeĞnia, ma odbyü siĊ spotkanie z siatkarzami i teĪ z panem
ministrem Drzewieckim? Takie sáynne spotkanie z siatkarzami pana premiera. Nie
dostaá pan po 14 wrzeĞnia Īadnej informacji, polecenia, jako szef kancelarii?
Pan Tomasz Arabski:
KojarzĊ spotkanie z piákarzami rĊcznymi, kojarzĊ spotkanie z siatkarzami, chociaĪ
nie wiem, kiedy ono byáo…
Poseá Beata Kempa:
Mhm.
Pan Tomasz Arabski:
Ono byáo 15 wrzeĞnia, tak? Znaczy, nie pamiĊtam, nie pamiĊtam daty. Ja osobiĞcie
nie organizujĊ takich spotkaĔ. JeĞli takie spotkanie siĊ odbywaáo, niewykluczone, Īe
mogáem byü poproszony…
Jeden z posáów:
Ojejku, jejku…
Pan Tomasz Arabski:
…Īeby ten departament, ta czĊĞü sekretariatu premiera, która organizuje wizyty,
siĊ tym zajĊáa bądĨ nie. To równie dobrze mógá byü kaĪdy z najbliĪszych
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wspóápracowników premiera bądĨ ktokolwiek. Ja nie wykluczam, mogáem coĞ
wiedzieü na ten temat, mogáem nie wiedzieü, to jest, no, doĞü standardowa rzecz.
Natomiast wiem na pewno, Īe uczestniczyáem i w jednym, i w drugim spotkaniu ze
sportowcami.
Poseá Beata Kempa:
A kiedy mniej wiĊcej tak otrzymuje pan informacje o tak waĪnym wydarzeniu,
medialnym zresztą, jak spotkanie ze sportowcami? To byáo z dnia na dzieĔ…
Pan Tomasz Arabski:
Pani poseá, czasem…
Poseá Beata Kempa:
…spotkanie z panem Drzewieckim wieczorem, a na drugi dzieĔ – spotkanie
z siatkarzami, tak? O ile…
Pan Tomasz Arabski:
Czasem otrzymujĊ takie informacje z bardzo duĪym wyprzedzeniem, a czasem
z bardzo maáym wyprzedzeniem. Czasem jestem w to zaangaĪowany, czasem nie. Nie
przypominam sobie, Īebym byá w jakikolwiek sposób zaangaĪowany w organizowanie
spotkania z siatkarzami. Mamy dobrze funkcjonujące biuro. Zresztą jest to to samo
biuro i te same osoby, które organizowaáy spotkania poprzedniego premiera, i nie
widzĊ tutaj Īadnego káopotu. Nawet mam jakąĞ pamiątkĊ ze spotkania z siatkarzami.
Poseá Beata Kempa:
Mhm.
Dobrze, ja w tej turze dziĊkujĊ.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
ProszĊ, pan poseá Wassermann.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Panie ministrze, czy wydawaá pan polecenie dla departamentu prawnego kancelarii
pana premiera, aby przygotowano opiniĊ prawną w sprawie moĪliwoĞci odwoáania
szefa CBA pana Mariusza KamiĔskiego?
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Pan Tomasz Arabski:
Nie wiem, czy tak zdefiniowaáem polecenie, ale wydaje mi siĊ, Īe, Īe tak,
wydawaáem takie polecenie, chociaĪ nie wiem, czy tak dokáadnie je zdefiniowaáem,
jak pan poseá teraz zacytowaá.
Poseá Zbigniew Wassermann:
A dlaczego pan zwraca uwagĊ na zdefiniowanie?
Pan Tomasz Arabski:
PoniewaĪ pan poseá oprócz tego, Īe jest posáem, jest takĪe prokuratorem, wiĊc
bardzo chcĊ staraü siĊ precyzyjnie…
Poseá Zbigniew Wassermann:
Panie ministrze, jestem w zawieszeniu…
Pan Tomasz Arabski:
...ale chcĊ bardzo precyzyjnie na bardzo precyzyjne pytania odpowiadaü, stąd na
pewno prosiáem departament prawny o opiniĊ na temat sytuacji prawnej, jaka, jaka
nastąpiáa w czasie, kiedy, kiedy postawiono zarzuty prokuratorskie szefowi sáuĪby.
Tak, tak, jestem o tym przekonany, Īe to chyba nawet ja dzwoniáem bezpoĞrednio do,
do któregoĞ z dyrektorów tego departamentu.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy pan zapoznawaá siĊ z treĞcią tej opinii?
Pan Tomasz Arabski:
Tak, pobieĪnie, ale tak.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy z treĞci tej opinii wynikaá oblig dla premiera, Īe musiaá odwoáaü szefa CBA?
Pan Tomasz Arabski:
Panie poĞle, wydaje mi siĊ, Īe pyta mnie pan o opiniĊ i o moją ocenĊ tego
dokumentu...
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Poseá Zbigniew Wassermann:
Nie, o treĞü.
Pan Tomasz Arabski:
...a nie o fakty.
Poseá Zbigniew Wassermann:
O fakt, czyli o treĞü tej opinii. Ja nie pytam, jak pan oceniaá ten dokument, tylko
czy z treĞci tego dokumentu wynikaá oblig dla premiera odwoáania Mariusza
KamiĔskiego.
Pan Tomasz Arabski:
Pyta pan, czy z treĞci tego dokumentu wynikaá obowiązek naáoĪony ustawowo na
pana premiera, Īe ma odwoáaü ministra…
Poseá Zbigniew Wassermann:
Nie. Czy byá oblig, Īe pan premier musi odwoáaü ministra... W związku z sytuacją,
jaką paĔstwo przedstawiliĞcie ekspertowi, czy ekspert stwierdza, Īe w tej sytuacji jest
koniecznoĞü odwoáania pana…
Pan Tomasz Arabski:
Nie, z tego, co pamiĊtam, Īadna z ana…, Īadna z opinii prawnych nie mówi o tym,
Īe pan premier jest zobligowany do odwoáania szefa CBA, w przeciwieĔstwie do
sytuacji w innych sáuĪbach, z tego, z tego, co pamiĊtam, ale w przypadku szefa CBA
nie jest zobligowany ustawowo do tego, Īeby go, Īeby szefa CBA, jeĞli ma postawione
zarzuty, Īeby go odwoáaü.
Poseá Zbigniew Wassermann:
A czy zapoznaá siĊ pan równieĪ z treĞcią opinii przygotowanej przez pana Macieja
Berka, szefa Rządowego Centrum Legislacji, który stwierdziá, Īe postawienie przez
prokuraturĊ zarzutów KamiĔskiemu nie musi skutkowaü odwoáaniem KamiĔskiego?
Jest taka…
Pan Tomasz Arabski:
W poprzedniej wypowiedzi powiedziaáem, Īe z tego, co pamiĊtam, Īadna z tych
trzech opinii prawnych, bo poniewaĪ dwie byáy RCL-u, jedna z departamentu
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prawnego, Īadna z nich trzech nie nakáadaáa na premiera obligatoryjnego obowiązku
odwoáania szefa CBA.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy ma pan wiedzĊ, aby pan premier zapoznawaá siĊ z treĞciami tych opinii?
Pan Tomasz Arabski:
Trudno mi odpowiedzieü na to pytanie. Znaczy, oczywiĞcie, Īe zapoznawaá siĊ
z konkluzjami tych opinii, ale w jakiej formie, nie pamiĊtam. Wydaje mi siĊ, Īe
rozmawiaá na ten temat, jestem o tym przekonany, bo to by byáo najbardziej naturalne,
wydaje mi siĊ, Īe rozmawiaá na ten temat z ministrem Cichockim.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy pan miaá wiedzĊ z treĞci tych opinii, Īe departament prawny kancelarii stoi na
stanowisku, Īe na zadanie gáowy paĔstwa powinien, na zdanie gáowy paĔstwa
powinien pan premier byá zaczekaü? Bowiem z istniejących w tym zakresie norm
prawnych nie wynika moĪliwoĞü odwoáania bez wyraĪenia, bez wyraĪenia, bez
oficjalnej opinii przez pana prezydenta i w Ğwietle tejĪe wáaĞnie opinii, o której
mówiĊ, odwoáanie szefa CBA przed upáywem 2 tygodni, poniewaĪ moĪe to
spowodowaü zarzut naruszenia przepisów prawa przez organ odwoáujący. Czy te
zapisy byáy panu znane?
Pan Tomasz Arabski:
To nie zarzut, bo juĪ pan mówiá, Īe jest pan zmĊczony, ale…
Poseá Zbigniew Wassermann:
Nie, nie, czy te zapisy byáy panu znane…
Pan Tomasz Arabski:
…chcĊ powiedzieü, Īe nie do koĔca sáyszaáem paĔskie pytanie, poniewaĪ mówiá
pan cicho i dáugo. Wydaje mi siĊ, Īe jeĞli chodzi...
Przewodniczący:
Panie poĞle, proszĊ o powrót na obszar pracy naszej komisji. MogĊ prosiü?
ProszĊ.
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Pan Tomasz Arabski:
Jest faktem, Īe pyta pan o opinie dotyczące zupeánie innej sprawy, a nie sprawy procesu
legislacyjnego. I nie wiem, mógábym wystąpiü o to, Īeby uchyliü to pytanie, ale odpowiem.
O ile pamiĊtam, autor tej opinii staá na stanowisku, Īe byü moĪe dobrze byáoby, aby okres
oczekiwania na opiniĊ prezydenta wynosiá nie mniej niĪ 2 tygodnie. Taka byáa…
Poseá Zbigniew Wassermann:
O to wáaĞnie pytaáem…
Pan Tomasz Arabski:
…jego opinia. Tak.
Sáucham?
Poseá Zbigniew Wassermann:
Czy to byá termin, który pan premier uwzglĊdniá?
Przewodniczący:
Panie poĞle…
Pan Tomasz Arabski:
Panie poĞle…
Przewodniczący:
…bardzo proszĊ o zadawanie pytaĔ z obszaru funkcjonowania naszej komisji. To
jest pytanie bardzo dobre, ale dla Komisji ds. SáuĪb Specjalnych. Nie dla naszej
komisji.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Panie przewodniczący, myĞmy kiedyĞ mówili o tym, Īe bĊdziemy po opinii
ekspertów rozwaĪaü takĪe badanie wiarygodnoĞci wersji pana ministra KamiĔskiego.
W ramach tej wersji mieĞci siĊ bezpodstawnoĞü przedstawienia mu zarzutu
i bezprawnoĞü odwoáania go z funkcji. No, tylko tytuáem przypomnienia. To zostaáo
przegáosowane i komisja dopuĞciáa…
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Przewodniczący:
Nie, panie poĞle, przegáosowane zostaáy wnioski o powoáaniu pana prokuratora
krajowego i pana prokuratora z Rzeszowa przed komisjĊ i zbadanie tego procesu,
natomiast nie…
Poseá Zbigniew Wassermann:
No, wáaĞnie, no, wáaĞnie pytam o to…
Przewodniczący:
Natomiast na pewno nie do naszej kompetencji naleĪy ocena decyzji w tym
zakresie, w zakresie zmian personalnych przez premiera. To nie jest nasz obszar.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ja ich nie…
Przewodniczący:
ProszĊ opuĞciü ten obszar.
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ja ich nie oceniam, tylko o fakty pytam.
Ale to jest juĪ ostatnie pytanie, jeĪeli pan minister moĪe…
Pan Tomasz Arabski:
Tak, oczywiĞcie.
Poseá Zbigniew Wassermann:
…a na sali trochĊ siĊ ciszej zrobi, to, to na tym ja zakoĔczyábym zadawanie pytaĔ.
Pytaáem o ten, o dotrzymanie tego dwutygodniowego terminu.
Pan Tomasz Arabski:
Nie ma Īadnego... No, to odpowiem bardzo prosto i precyzyjnie. W ustawie
o CBA nie ma Īadnego obowiązku polegającego na tym, Īe premier przed decyzją
musi czekaü nie mniej niĪ 2 tygodnie. Nie ma takiego obowiązku. O ile dobrze
pamiĊtam, premier wypeániá obowiązek, a mianowicie poprosiá prezydenta
o wyraĪenie opinii. I jeĞli dobrze pamiĊtam, czekaá tydzieĔ, w ciągu tego tygodnia
Īadna opinia do kancelarii premiera nie trafiáa. Trafiáy natomiast doniesienia medialne,
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pan prezydent wyraĪaá w mediach swoją opiniĊ, Īe nie zgadza siĊ na odwoáanie
Mariusza KamiĔskiego, i zdaje siĊ, Īe powiedziaá takĪe, iĪ nie przyĞle Īadnej opinii
w związku z tym, wiĊc…
Poseá Zbigniew Wassermann:
PoniewaĪ miaáo to byü ostatnie pytanie, to nie chcĊ juĪ tutaj naduĪywaü tego prawa.
Przewodniczący:
ProszĊ mnie nie zmuszaü do uchylenia pytaĔ na koniec, panie poĞle…
Poseá Zbigniew Wassermann:
Ale, panie ministrze, byáo wiĊcej takich przypadków wyraĪania opinii w mediach
przez pana prezydenta? To juĪ naprawdĊ ostatnie pytanie.
Pan Tomasz Arabski:
Czy byáo wiĊcej takich przypadków?
Poseá Zbigniew Wassermann:
(...)
Przewodniczący:
Przepraszam, wáączĊ panu posáowi, pan wyáączyá…
Pan Tomasz Arabski:
Ja nie twierdzĊ, Īe pan prezydent uwaĪa, Īe moĪe wyraĪaü opiniĊ w mediach. Ja
tylko mówiĊ, Īe myĞmy mieli opiniĊ, znaliĞmy opiniĊ prezydenta, jeĞli chodzi o caáą tĊ
sprawĊ, poniewaĪ prezydent wypowiadaá siĊ publicznie. Natomiast jeĞli, jeĞli mnie
pamiĊü nie myli, to, jeĞli chodzi o wystąpienia do prezydenta w przypadku
odwoáywania szefów sáuĪb, to przynajmniej w jeszcze jednym przypadku nie, premier
nie doczekaá siĊ odpowiedzi prezydenta albo... ChociaĪ nie, cofnĊ tutaj, bo nie jestem
w 100% pewien, ale wydaje mi siĊ, Īe chyba przynajmniej jeszcze jedna byáa taka,
taka sytuacja, kiedy pan prezydent nie wyraziá swojej opinii.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Czy jeszcze ktoĞ chce zadaü pytania?
Pani poseá Beata Kempa, proszĊ.
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Poseá Beata Kempa:
Czy jest pan w stanie nam powiedzieü, w jaki sposób, czy dzieĔ wczeĞniej, czy
w tym samym dniu pan Drzewiecki, pan Schetyna i pan premier Donald Tusk udawali
siĊ do Wrocáawia na te mistrzostwa, o których pana juĪ pytaáam, na 7 wrzeĞnia?
W jaki sposób, czy jechali wspólnie, czy lecieli wspólnie samolotem? W jaki sposób
siĊ udali na te mistrzostwa?
Pan Tomasz Arabski:
Nie mam, niestety nie jestem w stanie odpowiedzieü na to pytanie, bo nie mam, nie
mam wiedzy. Zakáadaábym, Īe pan premier leciaá samolotem, ale w tej chwili nie jest
w stanie odpowiedzieü na to pytanie…
Poseá Beata Kempa:
Dobrze.
A czy, czy jest moĪliwe, panie ministrze…
Pan Tomasz Arabski:
Równie dobrze mógá lecieü Ğmigáowcem, nie wiem.
Poseá Beata Kempa:
...Īeby pan nam przysáaá na piĞmie taką informacjĊ, jak panowie udawali siĊ na te
spotkania?
Pan Tomasz Arabski:
JeĞli paĔstwo przyĞlą precyzyjną, jeĞli to pisemne, precyzyjne pytanie, to
oczywiĞcie bĊdĊ w stanie odpowiedzieü.
Poseá Beata Kempa:
Dobrze.
DziĊkujĊ bardzo.
Pan Tomasz Arabski:
Jak nie bĊdĊ w stanie odpowiedzieü w zakresie takim, jak podróĪowaá do
Wrocáawia pan premier, ja jestem przekonany, Īe jestem w stanie to, to sprawdziü.
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Poseá Beata Kempa:
Odtworzyü. Dobrze.
DziĊkujĊ bardzo.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Czy Ğwiadek chce jeszcze zabraü gáos? Bo juĪ nie ma dalszych pytaĔ.
Pan Tomasz Arabski:
DziĊkujĊ, nie.
Przewodniczący:
Nie. DziĊkujĊ.
W związku z tym informujĊ, Īe po sporządzeniu protokoáu przesáuchania
sekretariat skontaktuje siĊ i poda panu ministrowi termin, w którym bĊdzie go pan
mógá podpisaü.
DziĊkujĊ panu za przybycie.
DziĊkujĊ serdecznie.
Pan Tomasz Arabski:
DziĊkujĊ bardzo.
Przewodniczący:
2 minuty przerwy.
Przewodniczący:
ProszĊ paĔstwa, wznawiam posiedzenie.
PrzystĊpujemy do punktu 3. porządku obrad: Sprawy bieĪące.
InformujĊ, Īe mamy do rozpatrzenia nastĊpujące wnioski: wniosek pana posáa
Jarosáawa Urbaniaka o wykreĞlenie z listy Ğwiadków: pani Maágorzaty Biaáobrzeskiej,
Grzegorza Bysáawskiego, Jacka KoĞcielniaka, Adama LipiĔskiego i Urszuli Paáaszek.
JeĪeli, jeĪeli nie bĊdzie Īadnych gáosów sprzeciwu, to rozpatrzymy ten wniosek
w takim trybie, jak podobne wnioski.
Czy ktoĞ siĊ sprzeciwia?
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Nikt siĊ nie sprzeciwia.
W związku z tym czy ktoĞ jest przeciwny przyjĊciu tego wniosku
i jednoczesnemu podjĊciu uchwaáy w tej sprawie?
Nikt nie jest przeciwny.
Stwierdzam, Īe wniosek zostaá przyjĊty i odpowiednia uchwaáa teĪ zostaáa
przyjĊta.
Mamy do rozpatrzenia wniosek pani poseá Beaty Kempy i pana posáa Zbigniewa
Wassermanna o zwrócenie siĊ do prokuratury apelacyjnej w Warszawie.
JeĪeli pani pozwoli, to ja to po prostu w trybie uchwaáy nr 1 zaáatwiĊ.
DziĊkujĊ.
Tutaj jest powaĪniejsza sprawa, musimy to albo przy zgodzie, albo w gáosowaniu
rozstrzygnąü. Mamy wniosek pani poseá Beaty Kempy i pana posáa Zbigniewa
Wasermanna: WnoszĊ o wezwanie na komisjĊ Mariusza KamiĔskiego i Jacka
Cichockiego na posiedzeniu zamkniĊtym w celu ponownego przesáuchania
wskazanych osób w charakterze Ğwiadków.
Czy są uwagi do tego wniosku?
Nie ma.
Rozumiem, Īe chodzi o tryb tajny równieĪ, nie tylko zamkniĊty, ale równieĪ
niejawny?
Poseá Beata Kempa:
OczywiĞcie, panie przewodniczący.
Przewodniczący:
Dobrze.
Czy są uwagi do tego wniosku?
Nie ma.
Czy ktoĞ jest przeciwny przyjĊciu tego wniosku?
Nikt nie jest przeciwny.
Stwierdzam, Īe wniosek zostaá przyjĊty.
Wniosek posáa Jarosáawa Urbaniaka: WnioskujĊ o zwrócenie siĊ do szefa CBA
o udostĊpnienie komisji danych z programu monitorującego poruszanie siĊ
samochodów sáuĪbowych funkcjonariuszy CBA.
Czy są uwagi do tego wniosku? Nie ma.
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Czy ktoĞ jest przeciwny temu wnioskowi? Nikt nie jest przeciwny.
Stwierdzam, Īe wniosek zostaá przyjĊty.
Wniosek pana Jarosáawa Urbaniaka: WnioskujĊ o zwrócenie siĊ do szefa CBA
o udostĊpnienie i przekazanie komisji audytu wewnĊtrznego CBA przeprowadzonego
po odwoáaniu ze stanowiska szefa CBA pana Mariusza KamiĔskiego.
Czy są uwagi do wniosku?
Bardzo proszĊ, pani poseá Kempa. JuĪ wáączam, juĪ momencik, juĪ wáączone.
Poseá Beata Kempa:
Panie przewodniczący, proszĊ wnioskodawcĊ o uzasadnienie, jaki to ma w ogóle
związek z materią, nad którą procedujemy.
Przewodniczący:
ProszĊ, pan poseá Urbaniak.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Chryste Panie, o tej porze, pani poseá.
Poseá Beata Kempa:
Nie pamiĊta. Na kolanie mu podyktowali i teraz cháop ma problem.
Przewodniczący:
Pani poseá, naprawdĊ jest póĨno, proszĊ bez takich uwag.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Pani odda to do grafologa. Stwierdzi pani, Īe to jest moje pismo, bo to jest
odrĊczny wniosek, nie wydruk z komputera.
Poseá Beata Kempa:
PrzecieĪ mówiĊ, Īe na kolanie, no, a nie na komputerze.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Nie, na stole.
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Przewodniczący:
Przepraszam. Teraz ma gáos pan poseá Urbaniak. ProszĊ nie zabieraü gáosu…
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Mocno siĊ dziwiĊ. Sprawy związane z dziaáalnoĞcią CBA w okresie, którym
zajmuje siĊ nasza komisja, są doĞü oczywiste. O pewnych nieprawidáowoĞciach
dowiedzieliĞmy siĊ juĪ z dokumentów, które zostaáy przesáane komisji w trybie
jawnym. Chciaábym ujrzeü takĪe wnioski, audyt przeprowadzony póĨniej niĪ te dwa
dokumenty, które dostaliĞmy do tej pory.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
ProszĊ, pan przewodniczący Aráukowicz.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Teraz siĊ pan zdziwiá? Od dwóch lat mówimy, jak jest. DziĊkujĊ bardzo.
Poseá Beata Kempa:
Przepraszam bardzo, moĪna, panie przewodniczący?
Przewodniczący:
Przepraszam, nie zrozumiaáem. Czy to jest zakoĔczone jakimĞ wnioskiem, panie
przewodniczący?
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Nie wiem, to…
Przewodniczący:
To byáa uwaga tylko, tak?
Jeden z posáów:
PóĨno juĪ jest.
Poseá Beata Kempa:
Panie przewodniczący, czy moĪna?
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Przewodniczący:
ProszĊ, jeszcze w sprawie tego wniosku pani poseá Beata Kempa.
Poseá Beata Kempa:
Nie widziaáam tego dokumentu. Byü moĪe pan poseá Urbaniak jakimiĞ swoimi
kanaáami wie trochĊ wiĊcej, ale chcĊ powiedzieü, Īe ten dokument powstaá grubo po
dacie, jaka obowiązuje w uchwale o powoáaniu Komisji ĝledczej. WiĊc ja jeszcze raz
pytam, panie poĞle… To, Īe pan chce coĞ wiedzieü, to przepraszam bardzo, to jest
pana sprawa. Natomiast ja siĊ pytam, jaki to ma ogóle związek ze sprawą.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
No, to ma taki związek ze sprawą, Īe dokument mógá powstaü grubo po dacie,
takich dokumentów, które powstaáy po dacie, która koĔczy okres zainteresowaĔ naszej
komisji, jest duĪo, natomiast dotyczą okresu…
Poseá Beata Kempa:
(…)
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
TĊ sprawĊ rozpoczĊáo CBA.
Poseá Beata Kempa:
No i co z tego?
Przewodniczący:
Przepraszam, przepraszam, proszĊ juĪ nie prowadziü polemiki.
Poseá Beata Kempa:
Niech poda uzasadnienie, jaki ma to związek ze sprawą. Czy pan Urbaniak…
Przewodniczący:
Przepraszam, ale pani mówi, Īe tak powiem, w ciemno, bo siĊ nawet nie nagrywa.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Panie przewodniczący, zgáaszam wniosek formalny o bezzwáoczne przejĞcie do
gáosowania.
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Przewodniczący:
Przepraszam.
Pani poseá Kempa ma prawo wypowiedzieü siĊ w sprawie tego wniosku. WiĊc ja
pani udzielam gáosu, proszĊ teraz powiedzieü to, co pani ma do powiedzenia.
Poseá Beata Kempa:
Panie przewodniczący, pan nas tu wszystkich tak áadnie dyscyplinuje. Czy mógáby
pan zdyscyplinowaü pana posáa Urbaniaka, Īeby ten wyartykuáowaá, chociaĪ kilku
zdaniami uprawdopodobniá ten wniosek, Īeby nie byáo tak, Īe znowu bĊdzie coĞ
wycofywane przez pana posáa Urbaniaka? Bo pan poseá Urbaniak nie wie, po co dany
wniosek dowodowy chce przeprowadziü. Ja pytam, czy rzeczywiĞcie to ma związek ze
sprawą. Moim zdaniem absolutnie Īadnego związku nie ma. Zatem chcĊ, Īeby pan
poseá Urbaniak przynajmniej dwoma, trzema zdaniami ten wniosek solidnie wreszcie
uzasadniá.
Bardzo proszĊ, panie poĞle, czy moĪe mi pan powiedzieü, po co panu ta wiedza
jest potrzebna i jaki to ma związek ze sprawą?
Przewodniczący:
ProszĊ, pan poseá Urbaniak.
Poseá Jarosáaw Urbaniak:
Pani poseá, juĪ mówiáem dwoma, trzema zdaniami i jeĞli nie to, to ja spróbujĊ
moĪe trochĊ inaczej. Jednym z zadaĔ, trzecim, z tego, co pamiĊtam, naszej komisji,
czy czwartym, jest zbadanie kwestii przestrzegania przepisów ustawy o informacji
niejawnej. Chciaábym siĊ dowiedzieü, jak tajne stenogramy z operacji CBA
przedostaáy siĊ do prasy. MyĞlĊ, mam taką nadziejĊ, Īe audyt wewnĊtrzny CBA nam
w tym pomoĪe.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
PoddajĊ pod gáosowanie ten wniosek.
Ale przepraszam. No, juĪ bardzo dáugo prowadzimy dyskusjĊ nad tym wnioskiem,
ale pan poseá Wassermann siĊ nie wypowiadaá. ProszĊ, panie poĞle.
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Poseá Zbigniew Wassermann:
DziĊkujĊ, panie przewodniczący.
Ja myĞlĊ, Īe to jest jakieĞ nieporozumienie, bo to, co mówi pan poseá Urbaniak,
jest przedmiotem Ğledztwa prokuratorskiego i mamy go do dyspozycji. To w tamtych
dokumentach pan nie znajdzie tego, co pan w uzasadnieniu podaá. To jest…
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Pan poseá Neumann.
ProszĊ, panie poĞle. ProszĊ.
Poseá Sáawomir Neumann:
Panie przewodniczący, proszĊ, gáosujmy ten wniosek, bo on naprawdĊ nie jest na
tyle skomplikowany, Īeby o nim dyskutowaü juĪ kilkanaĞcie minut.
Przewodniczący:
Przepraszam, czy to jest…
Poseá Beata Kempa:
(…)
Poseá Sáawomir Neumann:
Ale pani poseá, boicie siĊ tego audytu czy co, Īe tak mocno dyskutujecie, no.
Przegáosujmy to.
Przewodniczący:
Panie poĞle Neumann, czy jest to wniosek o niezwáoczne przejĞcie do gáosowania?
Poseá Sáawomir Neumann:
Tak, jest to wniosek o gáosowanie, tak jest.
Przewodniczący:
Czy są uwagi do wniosku o niezwáoczne przejĞcie do gáosowania? Nie ma uwag.
Czy ktoĞ jest przeciwny temu wnioskowi? Nikt nie jest przeciwny. Stwierdzam…
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Poseá Beata Kempa:
Zaraz.
Przewodniczący:
Pani poseá Kempa, proszĊ bardzo.
Jeden z posáów:
Nie, no, gáosujmy to.
Poseá Beata Kempa:
Ale ja myĞlaáam, Īe pan przeszedá do gáosowania, panie przewodniczący.
Przewodniczący:
Przepraszam, jest to wniosek formalny. Ja pytaáem, czy ktoĞ jest przeciwny
wnioskowi formalnemu o niezwáoczne przejĞcie do gáosowania.
Poseá Beata Kempa:
Nie, niech pan dalej kontynuuje.
Przewodniczący:
Nikt nie jest przeciwny.
Poseá Beata Kempa:
Nie.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ. W związku z tym poddajĊ ten wniosek posáa Jarosáawa… Stwierdzam,
Īe wniosek o niezwáoczne przejĞcie do gáosowania zostaá przyjĊty i poddajĊ pod
gáosowanie wniosek posáa Jarosáawa Urbaniaka, tak jak zostaá on przedstawiony.
Kto jest za tym wnioskiem, proszĊ podnieĞü rĊkĊ do góry.
DziĊkujĊ. 4 gáosy za.
Kto jest przeciw, proszĊ podnieĞü rĊkĊ do góry.
DziĊkujĊ, 2 gáosy przeciwne.
Gáosów wstrzymujących nie ma.
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Stwierdzam, Īe wniosek zostaá przyjĊty.
NastĊpny wniosek jest o zwrócenie siĊ do szefa CBA o udostĊpnienie informacji,
czy wobec Mirosáawa Drzewieckiego w latach 2008–2009 byáy przeprowadzane
czynnoĞci rozpoznawczo-operacyjne, czy w tym okresie byáy prowadzone czynnoĞci
rozpoznawczo-operacyjne wobec maáĪonki Mirosáawa Drzewieckiego.
Czy są uwagi do tego wniosku? Nie ma wniosku, nie ma uwag, przepraszam.
Czy ktoĞ jest przeciwny przyjĊciu tego wniosku? Nikt nie jest przeciwny.
Stwierdzam, Īe zostaá wniosek przyjĊty.
I kolejny wniosek posáa Jarosáawa Urbaniaka: WnioskujĊ o zwrócenie siĊ do
prokuratora generalnego o udostĊpnienie informacji, czy w latach 2008–2009
wyraĪano zgodĊ na podsáuchy jakiegokolwiek telefonu Mirosáawa Drzewieckiego,
ówczesnego ministra sportu i turystyki, lub jego maáĪonki.
Czy są uwagi do tego wniosku? Nie ma uwag.
Czy ktoĞ jest przeciwny temu wnioskowi? Nikt nie jest przeciwny.
W związku z tym stwierdzam, Īe wniosek zostaá przyjĊty.
Zostaje nam jeszcze wniosek do rozstrzygniĊcia o przerwĊ w posiedzeniach
komisji od dnia 19 lutego do dnia 25 lutego pana posáa, pana przewodniczącego
Aráukowicza.
ProszĊ, panie przewodniczący.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
Chciaáem, panie przewodniczący, oĞwiadczyü, Īe ja bez pana marszaáka
Stefaniuka nie gáosujĊ tego wniosku, wiĊc proszĊ o przeáoĪenie, kiedy bĊdzie pan
marszaáek Stefaniuk, bo on, z tego, co wiem, potrzebuje teĪ przerwy.
Przewodniczący:
Czyli rozumiem, Īe jest to wniosek formalny o odáoĪenie tego gáosowania na
nastĊpne posiedzenie, wtedy kiedy bĊdzie obecny pan marszaáek Stefaniuk, tak?
Poseá Bartosz Aráukowicz:
DoprecyzujĊ. ProszĊ o odáoĪenie gáosowania tego wniosku do momentu, aĪ bĊdzie
pan marszaáek Stefaniuk. Bez niego nie gáosujemy.
Przewodniczący:
Dobrze, ale jest to wniosek formalny w trybie art. 184 regulaminu Sejmu
o odáoĪenie gáosowania i ja go tak traktujĊ.
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Poseá Bartosz Aráukowicz:
Jak wszystko.
Przewodniczący:
Czy są uwagi do tego wniosku? Nie ma uwag.
Czy ktoĞ jest przeciwny temu wnioskowi o odáoĪenie gáosowania nad tym
wnioskiem? Nikt nie jest przeciwny.
Stwierdzam, Īe wniosek zostaá przyjĊty.
W związku z tym jednoczeĞnie zdecydowaliĞmy o odáoĪeniu gáosowania nad tym
wnioskiem do, jak to pan przewodniczący powiedziaá, obecnoĞci pana marszaáka
Stefaniuka.
Poseá Bartosz Aráukowicz:
I Īe bez niego nie gáosujĊ.
Przewodniczący:
DziĊkujĊ.
Stwierdzam, Īe nie ma innych spraw w sprawach bieĪących.
Zamykam ten punkt.
Stwierdzam wyczerpanie porządku obrad.
Zamykam dzisiejsze posiedzenie komisji.
DziĊkujĊ paĔstwu.
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