
Kalendarium prac Prezesa Radu Ministrów w związku z informacjami 
o nieprawidłowościach związanych z rządowymi pracami nad projektem zmian ustawy 

o grach losowych i zakładach wzajemnych (zwanej dalej ustawą) 
 
 
 
12 sierpnia – Szef CBA Mariusz Kamiński (MK) przesyła do Premiera materiał analityczny 
dotyczący prac nad tzw. ustawą hazardową. (materiał z klauzulą „Tajne”)  
 
14 sierpnia – Premier zapoznaje się z materiałem i tego samego dnia zaprasza na spotkanie 
MK. W spotkaniu uczestniczy Jacek Cichocki, sekretarz Kolegium ds. SłuŜb Specjalnych w 
KPRM (JC). Premier pyta MK, czy opisane w materiale sytuacje wskazują, Ŝe któraś z osób 
popełniła przestępstwo. MK odpowiada, Ŝe na razie nie ma podstaw do stwierdzenia 
popełnienia przestępstwa przez którąś z opisanych osób, ale niewątpliwie mamy do czynienia 
z działaniami nagannymi z punktu widzenia polityczno-etycznego. Premier pyta więc MK, 
jakie dalsze działania zamierza podjąć w tej sprawie CBA. MK informuje, Ŝe Biuro nie ma 
juŜ więcej nic do zrobienia, natomiast najwaŜniejsze jest podjęcie przez Premiera działań, 
które zabezpieczą prace legislacyjne nad zmianami ustawy, tak aby nie ucierpiał interes 
ekonomiczny państwa. Premier wyraŜa obawę, Ŝe zainicjowanie przez niego w tym 
momencie działań wyjaśniających oraz objęcie bezpośrednim nadzorem prac nad zmianą 
ustawy wywoła zaskoczenie osób w nie zaangaŜowanych i moŜe ujawnić zainteresowanie 
słuŜby, przed czym MK przestrzega w załączonym do materiału liście. MK podkreśla, Ŝe jego 
zdaniem najwaŜniejsze jest zabezpieczenie interesu państwa w toku prac nad ustawą, 
natomiast CBA zaleŜy na zabezpieczeniu innej operacji prowadzonej przez Biuro wobec 
opisanych biznesmenów w jednym z miast Polski. Premier informuje więc zebranych, Ŝe 
niezwłocznie obejmie osobistym nadzorem prace nad zmianami ustawy. 
 
19 sierpnia – Premier spotyka się z ministrem sportu i turystyki Mirosławem Drzewieckim 
(MD), prosząc o wyjaśnienie zmiany jego stanowiska w sprawie dopłat w trakcie pracy nad 
ustawą. 
 
26 sierpnia – Premier spotyka się z ministrem finansów Jackiem Rostowskim (JR) oraz 
wiceministrem Jackiem Kapicą (JK) i wysłuchuje informacji o dotychczasowym przebiegu 
prac nad zmianami w ustawie. Po spotkaniu poleca JK przygotowanie projektu nowych 
załoŜeń zmian do ustawy, które będą obejmowały pełną fiskalizację wszystkich rodzajów gier 
hazardowych oraz zwiększą obciąŜenia podatkowe, tak aby państwo uzyskało znaczące 
dochody z tej branŜy, większe niŜ przewidywane wcześniej dopłaty. Prosi równieŜ, by JK 
wykonał swoją pracę maksymalnie szybko. (załącznik nr 1 - kalendarium dotychczasowych 
prac nad ustawą, załącznik nr 2 - notatka ze spotkania, jawne). 
 
Tego dnia Premier spotyka się równieŜ z przewodniczącym Klubu Parlamentarnego PO RP 
Zbigniewem Chlebowskim i prosi o informację na temat jego zaangaŜowania w proces prac 
nad zmianami w ustawie. W spotkaniu uczestniczy takŜe wicepremier Grzegorz Schetyna. 
 
11 września – Premier wysyła do Szefa CBA pismo z prośbą o dokonanie prawnokarnej 
oceny przekazanych przez Biuro materiałów dotyczących prac nad ustawą oraz 
przygotowanie dodatkowych analiz. (załącznik nr 3, z pisma zdjęto klauzulę „Poufne”) 
Tego dnia do KPRM trafia równieŜ drugi materiał informacyjny CBA poświęcony osobom 
zaangaŜowanym w działania wokół zmian ustawy. (materiał z klauzulą „Tajne”) . Wcześniej 



Premier poleca JC bezpośrednie wsparcie prac JK i zadbanie o to, Ŝeby mogły być one 
przeprowadzone jak najszybciej. 
 
14 września – do KPRM dociera pismo Prokuratora Okręgowego z Rzeszowa, w którym 
zawarta jest informacja, Ŝe 9 września prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu 
MK zarzutów popełnienia przestępstwa.  
 
16 września – po posiedzeniu Kolegium ds. SłuŜb Specjalnych Premier spotyka się z MK ( w 
spotkaniu uczestniczy równieŜ JC) i pyta go o to czy otrzymał wezwanie z prokuratury w 
Rzeszowie. MK potwierdza, Ŝe 15 września otrzymał wezwanie na 21 września do Rzeszowa. 
MK wyraŜa równieŜ opinię, Ŝe wezwanie to wiąŜe z przekazanymi Premierowi kilka tygodni 
wcześniej informacjami na temat waŜnych polityków i członków rządu oraz Ŝe zarzuty 
zostały mu postawione pod wpływem odgórnych nacisków na prokuratora w Rzeszowie. 
Premier zapowiada niezwłoczne wyjaśnienie tej sprawy. Na prośbę MK udziela mu równieŜ 
zgody na urlop w dniach 20 września – 2 października oraz na wyjazd za granicę. (załącznik 
nr 4, z notatki zdjęto klauzulę „Poufne”) 
 
17 września – Premier w czasie spotkania z ministrem sprawiedliwości Andrzejem Czumą 
(AC) prosi go o podjęcie działań wyjaśniających informację MK o naciskach na prokuratorów 
w Rzeszowie. AC informuje Premiera, Ŝe otrzymał równieŜ pismo w tej sprawie od MK. 
(załącznik nr 5, pismo jawne). 
 
Tego dnia dociera równieŜ do KPRM pismo z prokuratury w Rzeszowie o przychyleniu się do 
prośby MK i przesunięciu terminu wezwania na 6 października. 
 
18 września – Szef CBA wysyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do 
prokuratora generalnego AC, kopię zawiadomienia przesyła do Premiera oraz rozsyła materiał 
informacyjny na ten temat do Prezydenta, Marszałków Sejmu i Senatu. (materiał z klauzulą 
„Tajne”)  
 
21 września – AC spotyka się z prokuratorem z Rzeszowa, który prowadzi sprawę dotyczącą 
działań CBA. W toku przedstawionych przez niego wyjaśnień nie potwierdzają się informacje 
MK o wywieranych naciskach na postawienie zarzutów szefowi CBA.  
Tego dnia JK przekazuje równieŜ wstępny projekt nowych załoŜeń zmian ustawy min. 
Michałowi Boniemu (MB) i JC, z prośbą o lekturę oraz uwagi.  
 
23 września – na polecenie Premiera JC przesyła do AC przekazane przez CBA materiały 
dotyczące złoŜonego przez Szefa CBA zawiadomienia. (załącznik nr 6, pismo jawne po 
odłączeniu załączników) 
 
29 września – w gabinecie Premiera odbywa się spotkanie, którego celem jest 
przedyskutowanie nowego projektu załoŜeń zmiany ustawy. W spotkaniu prócz Premiera 
uczestniczą: szef KPRM Tomasz Arabski, prezes RCL Maciej Berek, MB, JK, JC. 
 
 
 
 
 
 
Kalendarium opracował Jacek Cichocki, Sekretarz Kolegium ds. SłuŜb Specjalnych 


